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Relevância 

 

Vajrakilaya, a manifestação feroz de Vajrasattva, é a divindade yidam que encarna a 

atividade desperta de todos os buddhas e cuja prática é reconhecida como sendo a mais 

poderosa que há para a remoção de obstáculos, destruindo forças hostis à compaixão e 

purificando a poluição espiritual tão prevalente nestes tempos. 

 

 

História 

 

Na Índia Antiga, muitos praticantes alcançaram a realização através dos ensinamentos e 

práticas de Vajrakilaya. O vidyadhara Prabhahasti, um dos principais mestres de Guru 

Padmasambhava, sintetizou os ensinamentos orais e os tesouros posteriormente 

revelados no sepulcrário de Sitavana, ligado a Vajrakilaya. Prabhahasti transmitiu todos 

os ensinamentos a seu principal discípulo, Guru Padmasambhava. No entanto, apenas 

mais tarde, no Nepal, Guru Padmasambhava divulgaria os ensinamentos de Vajrakilaya 

em sua potência total. 

 

Este evento, conforme relatado nas biografias de Guru Padmasambhava, tem início com 

o Mahaguru dirigindo seu intento para a suprema realização do mahamudra. Em busca 

de um local adequado para o retiro, Mahaguru viajou para o Nepal onde se encontrou 

com sua consorte predestinada, Belmo Shakyadevi, em um sepulcrário aos pés da stupa 

de Swayambhu. Eles continuaram em direção sul até chegarem às cavernas rochosas de 

Pharping. Foi lá que Guru Rinpoché revelou pela primeira vez a mandala de Yangdak 

Heruka acompanhado de Shakyadevi e assim teve iníco seu retiro. 

 

Assim que Guru Padmasambhava e sua consorte se estabeleceram para praticar, foram 

imediatamente afligidos por poderosos demônios. Essas forças assolaram o país inteiro 

com escassez, pestilência e caos. Durante três anos essas forças impediram as chuvas, 

de modo que a fome, as doenças e o sofrimento se espalharam como um incêndio por 

toda a Índia, Nepal e Tibete, tirando a vida de humanos e dos rebanhos. Foram tempos 

de desespero para toda a região, e na realidade se diz frequentemente que quanto mais 

profunda a prática, mais ameaçadores os obstáculos. 

 

Com o caos tomando todo o território, Mahaguru decidiu solicitar que seus gurus 

indianos lhe enviassem uma solução. Ele enviou dois de seus discípulos do coração 

Newari - Jinamitra de Swayambhu e a Dama Kunla Kunsashi - até Nalanda, na Índia, para 
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que solicitassem práticas que neutralizassem os malfeitos dos demônios. Nesta 

empreitada, por fim encontraram um dos gurus do Mahaguru, o vidyadhara Prabhahasti, 

que lhes ofereceu os preciosos volumes que buscavam. Os discípulos Newari se 

apressaram em seu retorno, carregando consigo os tantras e comentários de Vajrakilaya, 

a divindade que corporifica a atividade iluminada do Buda. A mera presença física dos 

textos, conforme eram trazidos, teve um efeito imediato, suprimindo de pronto a maré 

demoníaca que engolfava a nação. Todas as condições adequadas se fizeram presentes: 

a consorte espiritual predestinada, o conjunto ideal de práticas e o local perfeitamente 

escolhido. Durante três semanas, o Mahaguru e Belmo Shakyadevi praticaram na 

Caverna de Asura. Juntos invocaram Vajrakilaya, erradicando assim todos os obstáculos 

à realização do mahamudra. 

 

Uma chuva de adagas kila caiu do céu, alguns ainda visíveis até hoje como formações 

rochosas na forma de kilas negros ao redor da caverna, e assim eles alcançaram a 

realização. Os terrores que haviam assolado a nação foram instantaneamente 

transformados nas mais deleitáveis circunstâncias: chuvas oportunas, colheitas 

abundantes, animais saudáveis e pessoas saudáveis. Conforme se diz, “Se temos a 
capacidade de remover todos os obstáculos, não há dúvida de que todos os siddhis serão 

recebidos." De fato, Guru Padmasambhava alcançara seu mais elevado nível de 

realização até então. 

 

Posteriormente, o pandita Kashmiri Vimalamitra e o Rei Yogue Newari Shilamanju se 

juntaram a Guru Rinpoché em Yangleshö. Assim que alcançaram sinais de realização em 

sua prática de Vajrakilaya, os três mestres examinaram e compilaram todos os 

ensinamentos de Vajrakilaya que haviam recebido, especialmente aqueles dos mestres 

Indrabhuti, Dhanasamskrita, Shri Singha e Prabhahasti. Os três mestres também 

revisaram e sistematizaram os ensinamentos sobre Vajrakilaya. 

 

Na prece Barché Lamsel, encontramos louvores feitos a Guru Rinpoche como sendo o 

Pandita de Yangleshö. Esta é a forma do Mahaguru como Mawé Senge, Leão do Verbo, 

indivisível de Manjushri, invocado em reconhecimento ao seu extraordinário trabalho de 

compilação realizado em Yangleshö. 

 

Deste momento em diante Guru Padmasambhava se utilizou da prática de Vajrakilaya 

para derrotar os espíritos perturbadores e subjugá-los ao seu comando, não apenas em 

Yangleshö e Asura mas também por todo o Nepal, Índia e Tibete. 
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Após Guru Padmasambhava ter estabelecido firmemente o budismo no Tibete, ele 

transmitiu os ensinamentos de Vajrakilaya para Khandro Yeshe Tsogyal e seus principais 

discípulos, que por sua vez transmitiram tais ensinamentos oralmente e os esconderam 

como tesouros. Assim, os ensinamentos de Vajrakilaya se espalharam no Tibete e muitos 

praticantes alcançaram a realização através da prática de Vajrakilaya. 

 

A prática do Sangtik Phurpa pertence aos ensinamentos de tesouro escondidos por Guru 

Padmasambhava para seus futuros discípulos. Ao fim do verão de 1859, na ermida de 

retiro de Jamgön Kongtrul Rinpoche no local sagrado de Tsadra Rinchen Drak no Tibete, 

Chokgyur Dechen Lingpa revelou a prática de Sangtik Phurpa como parte dos três ciclos 

da essência secreta interna de Vajrasattva, Yangdak Heruka e Vajrakilaya juntamente 

com as substâncias sagradas do tesouro. Dentre as revelações de Vajrakilaya de 

Chokgyur Lingpa, o Sangtik Phurpa é considerado a prática mais elevada ou Atiyoga de 

Vajrakilaya. Por ser muito eficaz na remoção de obstáculos, conter grandes bênçãos e 

também ser fácil de praticar, se tornou o yidam principal de todos os Choklings. 

 

 

Notas: 

A narrativa da realização de Vajrakilaya de Guru Rinpoche provém de: 

• Padmasambhava. Following in Your Footsteps: The Lotus-Born Guru in Nepal. Ed. 

Lhasey Lotsawa. Editora Rangjung Yeshe: Kathmandu, 2019, pp 145-150. 

 

Maiores informações sobre a prática de Vajrakilaya podem ser encontradas aqui: 

• Chokgyur Lingpa. Powerful Transformation: The Alchemy of the Secret Heart 

Essence. Ed. Marcia Schmidt. Editora Rangjung Yeshe: Leggett, 2017. 
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