Drupla Sherab Dorje

Drupla Sherab Dorje nasceu em Nubri (Manaslu), Nepal, em uma família de lamas e
praticantes descendentes do antigo rei tibetano Tritsong Deutsen. Seu pai foi estudante
de Tulku Urgyen Rinpoche, e seu avô, Rigzin Namgyal, estudou com o pai de Tulku
Urgyen, Chime Dorje, e com o tio, Samten Gyatso, no Monastério Tsurphu, no Tibete
Central.
Quando criança, ele gostava de encontrar os lamas e ouvir preces tais como Barche
Lamsel e Sampa Lhundrupma.
Quando Sherab Dorje tinha 11 anos, ele se juntou aos seus pais em Kathmandu para uma
peregrinação. Ele encontrou Tulku Ugyen Rinpoche e sua esposa Mayum-la, que
juntamente com seus pais o encorajaram a se ordenar monge e a permanecer em
Boudha, no monastério Ka Nying Shedrup Ling. Entretanto, ele retornou para Nubri com
sua avó.
Naquele ano, ele recebeu cartas de Tsoknyi Rinpoche, seu primo de segundo grau, o
encorajando a se juntar ao monastério. Quando ele fez 12 anos, ele voltou a Boudha para
ser ordenado por Tulku Urgyen Rinpoche. Ele ficou no monastério Ka Nying, fazendo
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trabalhos tais como servir chá, ajudar a cozinhar, aprender a tocar os instrumentos dos
rituais e a fazer torma. Ele se juntava a Tulku Urgyen Rinpoche sempre que ele saia para
os pujas. Gradualmente, ele aprendeu os papeis monásticos, eventualmente servindo
como Umdze (mestre dos cantos) por seis anos.
Ele então completou três anos e três meses de retiro na Caverna de Asura, em Pharping,
e tem continuado a fazer aproximadamente dois meses de retiro todos os anos na
Caverna de Retiros Punkyen Nang, há quatro horas a pé de Samagaon, em Nupri. Depois
de completar o retiro, ele serviu novamente como Umdze por mais dois anos.
Além de Tulku Urgyen Rinpoche, ele também contou com muitos outros mestres para
ensinamentos e transmissões, mais notavelmente Dilgo Khyentse Rinpoche, Dabzang
Rinpoche, Kangyur Rinpoche, Trulshig Rinpoche, Chokling Rinpoche, Chokyi Nyima
Rinpoche, Tsoknyi Rinpoche, Mingyur Rinpoche, Phakchok Rinpoche e muitos outros.
Por mais de 10 anos, Drupla Sherab Dorje tem ensinado os aspectos da prática ritual para
os monges mais novos do monastério Ka Nying e tem instruído o curso Rituais de
Sadhana no Instituto Samye pelos últimos seis anos.
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