Riwo Sangchö – A acumulação de oferendas de fumaça na Montanha
27 de Fevereiro das 8:00 am - 11:00 am (horário do Nepal)

Estamos anunciando com alegria a prática global de acumulação online de Riwo
Sangchö. Os méritos desta prática serão multiplicados, pois ela acontecerá no dia de
Chötrul Düchen, que significa “Grande Dia das Manifestações Milagrosas”.
É um dos quatro festivais budistas que comemoram quatro eventos na vida de Buda.
Chötrul Düchen ocorre no décimo quinto dia do primeiro mês do calendário tibetano
durante a lua cheia, que é chamada de Bumgyur Dawa. Os primeiros quinze dias do ano
do calendário lunar tibetano celebram os quinze dias durante os quais o Buda exibiu
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milagres para seus discípulos de modo a aumentar sua devoção. Durante esse tempo,
acredita-se que os efeitos das ações positivas e negativas são multiplicados dez milhões
de vezes.
Riwo Sangchö é um puja muito benéfico e conhecido por purificar nossas dívidas
cármicas, para limpar obstáculos no mundo exterior, bem como nossos próprios
obstáculos mentais. Esta prática de oferenda de purificação profunda será conduzida da
sala do shrine principal na Caverna Asura por Phakchok Rinpoche, juntamente com os
retirantes de três anos, que estão praticando lá.
Para que todos os que desejarem possam praticar juntos nesta grande rede vajra de
acumulação de mérito, as oferendas de fumaça serão transmitidas ao vivo via YouTube.
Convidamos todos a participarem dessa corrente de mantras ressoando ao redor de
todo o mundo.

Uma introdução à prática de Riwo Sangchö
Riwo Sangchö é um terma que foi escondido por Guru Rinpoche e revelado no século
XVII pelo grande iogue e tertön Lhatsün Namkha Jikmé. Lhatsün Namkha Jikmé foi uma
encarnação do grande pandita e mestre de Dzogchen Vimalamitra, que alcançou o corpo
do arco-íris e do onisciente Longchenpa.
De acordo com uma antiga declaração profética das dakinis, o famoso ciclo de
ensinamentos terma chamado Rigdzin Sokdrup, 'Realizando a Força Vital dos
Vidyadharas', emergiu em uma visão pura enquanto ele estava em retiro na caverna de
Lhari Rinchen Nyingpuk em Drakkar Tashiding. Esses ensinamentos de Riwo Sangchö,
que representam o mengak, ou instrução mais interna, são instruções insuperáveis sobre
Dzogchen Atiyoga.
Por meio de sua prática intensiva de Riwo Sangchö, Lhatsün foi capaz de remover todos
os obstáculos humanos e não humanos ao Dharma no vale escondido sagrado de Beyul
Demojong (atual Sikkim), abrindo-o como uma "terra secreta" dos ensinamentos. Por
causa disso, ele foi capaz de ensinar e propagar o Dharma em Sikkim.
O objetivo do Riwo Sangchö é realizar a perfeição da sabedoria, acumulando méritos por
meio de dois aspectos principais da prática: oferendas e purificação - especialmente de
impurezas e obstruções.
De acordo com Dodrupchen Jikmé Tenpé Nyima:
É fazendo oferendas ilusórias por meio da prática ilusória que podemos completar a
reunião de acumulações ilusórias. Por meio dessa causa - ou seja, o acúmulo de mérito podemos obter o resultado, que é a perfeição da sabedoria. Quatro desses métodos que
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envolvem muito pouca dificuldade e ainda são excepcionalmente significativos e
benéficos são as oferendas de sang, tormas de água, sur e o próprio corpo. O indivíduo
que pratica estes métodos regular e diligentemente irá reunir as acumulações, purificar
os obscurecimentos e, particularmente, pacificará quaisquer obstáculos e fatores que
impeçam a realização do Dharma e o despertar na vida presente, tornando-se livre deles
como o sol emergindo das nuvens. Visto que eles também dão suporte ao nosso
progresso ao longo do caminho que leva à suprema realização do Dzogpachenpo, faz
sentido para nós colocarmos nossa energia em praticá-los.
Para mais informações sobre a oferenda de sang, leia nosso artigo no Samye. E clique
aqui para mais informações sobre o Riwo Sangchö.
O texto requerido está aqui
Registro: Clique aqui para se registrar, assim como o seu compromisso com o número de
malas de recitações que você acumulará. Nota: Phakchok Rinpoche confirmou que para esta
acumulação contaremos apenas o “oṃ āḥ hūṃ”, assim todos nós teremos a oportunidade
de fazer muitas acumulações!
Ingressando via YouTube:
Se você não puder participar do Zoom, inscreva-se no YouTube aqui.

Este evento é o puja final da Série Tsok Bum 2020/21. Você pode fazer uma oferenda aqui.
Imagem cortesia da Tertön Sogyal Trust
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