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Linhagem 

Guru Padmasambhava 

Palavras de Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche 

Em nossa presente era mundial, mil Budas aparecerão. Cada um será acompanhado por 

uma emanação de Guru Rinpoche para realizar as atividades do Buda. Na era atual do 

Buda Shakyamuni, todas as atividades do Buda apareceram em uma única emanação na 

forma de Padmasambhava, o Nascido do Lótus. 

 

Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche 

Padmasambhava viveu por muito tempo. Após seu nascimento, ele continuou vivendo 

na Índia por cerca de mil anos. Depois, ele chegou ao Tibete e permaneceu lá por 

cinquenta e cinco anos. Antes de Padmasambhava deixar o Tibete, ele fez muitas 

previsões, escondeu muitos ensinamentos a serem revelados no futuro e abençoou seus 

discípulos mais próximos para que eles se tornassem inseparáveis dele. Dessa forma, 
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eles reencarnariam no futuro, revelariam os ensinamentos ocultos e seriam tão 

poderosos quanto o próprio Guru Rinpoche. 

Em particular, ele profetizou a vinda de 108 grandes tertöns, "reveladores de tesouros 

escondidos". Devido às flutuações na história mundial, dificuldades particulares iriam 

surgir em momentos diferentes. Tendo o conhecimento prévio desses intervalos 

históricos, Guru Rinpoche projetou práticas especiais que tertöns específicos revelariam 

nos momentos apropriados, a fim de ajudar os seres humanos. Os tertöns descobrindo 

esses termas, ou "tesouros escondidos", dariam uma cara totalmente nova e atualizada 

para os ensinamentos voltados para aquele momento e situação específicos. 

 

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa 

Chokgyur Lingpa nasceu em Sangyel, na base da montanha sagrada Namkhadzö, na 

província de Nangchen, no décimo dia do sexto mês do ano do boi de terra (9 de agosto 

de 1829). Diz-se que Chokgyur Lingpa foi a reencarnação final do Príncipe Murup Tsenpo, 

segundo filho do Rei do Dharma, Trisong Deutsen. Reconhecido pela sua linhagem como 

o último dos cem maiores tertöns, Chokgyur Lingpa é considerado o tertön destinado 

aos nossos tempos, com ensinamentos particularmente potentes para os nossos dias de 

hoje. 

 

Chogyur Dechen Lingpa 
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Chokgyur Lingpa também foi um dos mais prolíficos reveladores de tesouros do século 

XIX. Suas revelações - junto com seus materiais auxiliares - abrangem mais de quarenta 

volumes de pecha tibetana. Eles também incluem os três tipos de práticas que qualificam 

um revelador de tesouros como um grande revelador de tesouros - práticas relacionadas 

a Guru Rinpoche, a Grande Perfeição e Avalokiteshvara. Além disso, Chokgyur Lingpa foi 

portador das sete transmissões, conforme previsto em seu ciclo de Tesouros, as Três 

Seções da Grande Perfeição: 

A linhagem oral ininterrupta que vem das escrituras, 

os profundos tesouros verdadeiros e profundos tesouros da mente, 

os tesouros redescobertos e os tesouros relembrados, 

os Tesouros da Visão Pura e as Linhagens Sussurradas - 

o rio que flui dessas sete transmissões, 

o destino profetizado do rei e de seu filho, 

trarão honra aos ensinamentos em tempos de degenerescência. 

Eles serão profundos e vastos em alcance, expandindo-se para além da luz do 

sol. 

 

O rei e o filho mencionados aqui são Trisong Deutsen e Murup Tsenpo, que 

reencarnaram respectivamente como Jamyang Khyentsé Wangpo e Chokgyur 

Lingpa. De fato, ao longo de sua atividade como um revelador de tesouros, 

Chokgyur Lingpa esteve intimamente associado às duas figuras da vanguarda do 

movimento não-sectário Rimé - a saber, Jamyang Khyentsé Wangpo e Jamgön 

Kongtrül Lodrö Tayé, ambos os quais participaram de muitas de suas 

descobertas de tesouros e escritos. Esses três mestres relacionavam-se entre si 

como professor e discípulo, cada um considerando os outros dois como gurus. 

Tukdrup Barché Künsel: 
A Prática do Coração do Guru, Dissipador de Todos os Obstáculos 

De acordo com a tradição terma de Chokgyur Lingpa e Jamyang Khyentsé, existem 

quatro níveis de prática do coração ou sadhanas do guru: o externo é Barché Künsel, o 

interno é Sampa Lhündrup, o secreto é Tsokyé Nyingtik e o secreto  mais interno é Guru 

Dorjé Draktsal . De acordo com a tradição pessoal de Chokgyur Lingpa, a prática primária 

ou raiz é o Gongpa Kündü, Corporificação de Toda Realização; enquanto as duas práticas 

subsidiárias são Barché Künsel e Sampa Lhündrup. 

Palavras de  Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche 
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O Barché Künsel é a essência do coração do realizado mestre Padmasambhava, que 

visualizava os três tempos em sua totalidade. É a quintessência de um bilhão de sadhanas 

do coração do guru, o terma mais incomparável, enterrado na terra do Tibete. É também 

o primeiro dos Quatro Ciclos da Sadhana do Guru. Esta Prática do Coração do Guru, 

Dissipador de Todos os Obstáculos contém em sua plenitude todos os pontos essenciais 

profundos da visão, meditação e conduta dos três tantras da ioga interna. Ele se 

manifestou a partir do tesouro secreto de grande sabedoria, a vasta realização do 

Segundo Buda de Uddiyana, como tons melodiosos e perfeitos de sons vajra naturais e 

autoexistentes. 

Suas expressões, que não são modificadas pelo intelecto das pessoas comuns; suas 

palavras que são livres de delusão; e seu significado, que é inequívoco, deve-se 

exclusivamente à gentileza dos três poderosos detentores do conhecimento, Khyentsé, 

Kongtrül e Chokling, os grandes seres das três famílias, que encarnaram como mestres 

para compilar e propagar um oceano de ensinamentos secretos. É exclusivamente 

devido à sua bondade que este ensinamento foi estabelecido por escrito, como o 

esplendor de bem-estar e felicidade sem fim para os discípulos na Terra das Neves, e se 

propagou para florescer em todos os lugares. Este ensinamento puro e perfeito, que 

concede sem esforço, de acordo com os desejos de alguém, os siddhis supremos e 

comuns que tudo permeiam, temporariamente e em última instância, foi uma difusão 

sem precedentes de pedras preciosas de profundo significado, abrindo o tesouro do 

monarca universal.  

Notas 
Os pequenos ensinamentos dados por Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche e Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche são 

trechos do livro Dissipador de Obstáculos: A Prática do Coração de Padmasambhava. Se você deseja saber 

mais sobre Lamé Tukdrup Barché Künsel, pode consultar este livro: 
Padmasambhava. Dissipador de obstáculos: a prática do coração de Padmasambhava. Trans. Erik Pema 

Kunsang, ed. Marcia Dechen Wangmo. Publicações de Rangjung Yeshe: Hong Kong, 2014. 

LINEAGE INFORMATION 

 

O Chokling Tersar 

Chokgyur Dechen Lingpa (1829-1870) foi a "manifestação" do filho do rei Trisong 

Deutsen, Murub Tsepo, também conhecido como Yeshe Rolpe Tsal ou Lhase Lotsawa. 

Em outra de suas vidas anteriores foi o grande tertön, Sangye Lingpa, que revelou o 

Lama Gongdu. Padmasambhava escondeu muitos tesouros e os selou com uma 

aspiração sagrada a ser revelada em um determinado momento para o benefício das 

gerações futuras por um certo tertön, um emissário do próprio Padmasambhava. 
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Um desses tertöns encarnados foi Chokgyur Lingpa, que apareceu neste mundo em 

1828, nascido na parte oriental do Tibete em Nangchen, Kham. Seu nome, local de 

nascimento, os principais destinatários de seus ensinamentos revelados e o efeito da 

disseminação de seus ensinamentos foram todos profetizados por Padmasambhava. 

O Chokling Tersar (Novos Tesouros de Chokgyur Lingpa) é uma coleção de ensinamentos 

terma revelados por Chokgyur Lingpa. Esses ensinamentos do coração, 

extraordinariamente claros e profundos, juntamente com seus comentários associados, 

estão contidos em um corpo de literatura que preenche mais de quarenta grandes 

volumes. Phakchok Rinpoche é um descendente de quinta geração e detentor da 

linhagem de Chokgyur Dechen Lingpa. 

 

O Riwoche Taklung Kagyu 

A linhagem Taklung Kagyu surgiu a partir da realização de Taklung Tangpa Tashi Pal (1142-

1210), um estudante muito próximo de um dos principais discípulos de Gampopa, Pagmo 

Drupa. Ele fundou a linhagem Taklung Kagyü (Comando do Tigre), cuja sede principal é 

o mosteiro Riwoche em Kham. A linhagem é mantida e transmitida por três mestres 

principais: Kyabgön Shabdrung Rinpoche, Kyabgön Jedrung Rinpoche e Kyabgön 

Phakchock Rinpoche. Esta linhagem é conhecida por estudar e praticar os ensinamentos 

de Kagyu e Nyingma. 
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