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Convite para participar do Tsok Bum da prática do coração  
de Guru Rinpoche, o dissipador de todos os obstáculos  

(Lamé Tukdrup Barché Künsel) no próximo Bumgyur Dawa 

 

Caros irmãos e irmãs do Dharma, 

Juntem-se a nós neste dia de Guru rinpoche do Bumgyur Dawa, dia 12 de Março de 2022, 

para a acumulação de Cem Mil Oferendas de Tsok da Prática do Coração do Guru, 

Dissipador de Obstáculos (Lamé Tukdrup Barché Künsel). Nossos monges far`1ao vastas 

oferendas na caverna de Asura no Nepal. Nossos monges, monjas e nossa sangha laica 

acumularão um total de 100.000 repetições da prece de oferenda Tukdrup Barché 

Künsel. O evento terá tradução para o Português. 

Informações importantes sobre o Tsok Bum 

Data: 12 de Março de 2022 

Horário: 17:45 – 20:45, horário do Nepal (09:00 da Manhã, horário de Brasília) 

https://samyeinstitute.org/
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Você pode checar o horário para sua localização aqui.  

 

Texto 

A liturgia do Tukdrup Barché Künsel está disponível aqui. 

Registre o número de malas que você acumulará no Zoom 

O registro no Zoom é necessário para todos, independentemente de você ingressar ou não na 

reunião. Siga estas etapas para se inscrever no Zoom e assim registrar o número de malas das 

recitações que você pretende acumular: 

 

Clique aqui para se inscrever e registrar o número de malas que você irá 

acumular 

 
ID da Reunião 83795591487 

Senha: 323122 

A prática 

Nas palavras de Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche: 

O Barché Künsel é a essência do coração do mestre realizado Padmasambhava, que percebe 

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

do guru, a mais singular das termas, 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 plenitude todos os profundos pontos-chave da visão, meditação e 

conduta dos três tantras da ioga interna. Manifestou-se a partir do tesouro secreto de 

insuperável sabedoria, a vasta realização do Segundo Buda de Uddiyana, como um vajra 

natural e autoexistente em tons melodiosos e perfeitos. Suas expressões, que não podem 

ser modificadas pelo intelecto das pessoas comuns; suas palavras, isentas 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 de Neve, e se propagou para florescer em todos os lugares. Este 

ensinamento puro e perfeito, que concede sem esforço, de acordo com os desejos de quem 

o pragica, os siddhis supremo e comuns que abrangem tudo, temporariamente e em última 

instância, foi uma difusão sem precedentes das joias de profundo significado, abrindo o 

tesouro do monarca universal. 

https://samyeinstitute.org/
http://www.timebie.com/timelocal/kathmandu.php
https://lhaseylotsawa.org/assets/texts/Concise-Manual-Tsok-Set-Portuguese_2020-11-23-133625.pdf
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZUsc-uqrD4rHtftFXuy-vH_1LFGCFtxIEG-
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZUsc-uqrD4rHtftFXuy-vH_1LFGCFtxIEG-
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Oferecer tsok é considerado o método supremo para se acumular mérito e sabedoria, 

restaurando todas as violações de samaya e cumprindo os desejos das deidades, gurus, 

protetores e irmãos e irmãs vajra. Assim, todas as circunstâncias desfavoráveis são dissipadas e 

todos os desejos dos praticantes são rapidamente atendidos. Uma maneira imensamente 

poderosa de realizar tsok é através de um tsok bum, ou 100.000 acumulações da oferenda de 

tsok. 

Se quiser se familiarizar melhor com a prática de tsok, você também pode ler os textos abaixo: 

• Guia para fazer Tsok 

• Os benefícios da practica de oferenda de Tsok 

• Como Coordenar a Prática 

• Linhagem 

Participando via Youtube 

Ao mesmo tempo que praticaremos via Zoom, também faremos a transmissão ao vivo da prática 

via YouTube. Esta gravação estará disponível por 24 horas após o término do evento.  

 

Se você não puder participar neste momento, como suporte para a sua prática, a gravação será 

compartilhada em seguida na página do Facebook do Samye Institute. 

 

Lembre-se: mesmo que você decida entrar pelo Youtube ou praticar por conta própria, você 

ainda precisa se inscrever para registrar o número de malas no Zoom. Observação: traduções em 

diferentes idiomas só serão disponibilizadas via Zoom, não no Youtube. 

 

Faça uma oferenda 

Se você quiser fazer uma oferenda, por favor clique aqui. 

 

Se você tiver alguma dúvida, envie um email para support@samyeinstitute.org 

 

Estamos ansiosos para praticar com você 

Equipe Samye 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Short-practice-for-tsok-bum_PORT-1.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/benefits-of-tsok-practice_PORT.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-direct-your-practice_PtBr.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Lineage_PORT.pdf
https://youtu.be/iBI-SNFSdO0
https://www.facebook.com/samyeinstitute/
https://samyeinstitute.org/donations/2020-tsok-bums/
mailto:support@samyeinstitute.org

