
 

 

A Vida e o Legado do Grande Tertön 
 

 
 

 

 

Samye está muito contente em lhe convidar para o próximo ensinamento de Phakchok 

Rinpoche:Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa: A Vida e o Legado do Grande Tertön 

 

O Grande Tertön, Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa, nasceu em Sangyal, na base da sagrada 

montanha Namkha Dzö (Tesouro do Céu) na província de Nangchen. Seu nascimento 

aconteceu auspiciosamente no décimo dia do sexto mês do Touro da Terra. (10 de Agosto 

de 1829), o mesmo dia e mês em que o Mahaguru teve seu nascimento miraculoso a partir 

de uma flor de lótus, muito séculos antes. Reconhecido como um dos principais tertöns, 

ou reveladores de tesouros do Tibete, Chokgyur Lingpa trabalhou incansavelmente junto 

a Jamyang Khyentsé Wangpo (1813 - 1899) e Jamgön Kongrtul Lodrö Thayé (1820 - 1892) 

para manter e espalhar os profundos ensinamentos do Mahaguru Padmasambhava e a 

grande Dakini Yeshe Tsogyal. 

 



As revelações de tesouro de Chokgyur Lingpa são repletas de profundos ensinamentos 

destinados para os nossos tempos. Eles são reconhecidos por incluir muitas práticas que 

são concisas, fáceis de aplicar e cheias de bênçãos.  

 

O Grande Tertön era particularmente famoso por ter sido confiado como portador da 

linhagem da gama completa do Dharma: As sete transmissões - ou seja, a linhagem oral, 

linhagem dos tesouros da terra, tesouros re-descobertos, tesouros da mente, instruções 

orais, revelações visionárias, e recordações de vidas passadas. 

 

As sete transmissões têm desde então sido usadas como a estrutura para o legado 

espiritual de Chokgyur Lingpa - o Chokling Tersar - e como uma apresentação da história 

de vida do Grande Terton. Cada transmissão representa momentos importantes na vida de 

Chokgyur Lingpa, e estão intimamente conectados à paisagem espiritual do Tibete. Por 

meio dessa paisagem, podemos vir a conhecer o Grande Terton, 

 

No dia 25 de Fevereiro de 2023, Phakchok RInpoche vai apresentar a fruição de um projeto 

que durou anos documentando a jornada de revelação do Grande Terton, para que nós 

possamos nos conectar com as profundezas desse legado e linhagem. 

 

Abaixo estão as informações principais para que você possa se acessar aos 

ensinamentos online de Rinpoche 

 

Data: 25 de Fevereiro 

 

Horário: 5:00 - 6:30 da tarde no Horário do Nepal 

 

Você pode conferir o horário de onde você mora aqui. 

 

Rinpoche vai ensinar em Inglês. O time de tradução do Instituto Samye irá providenciar 

traduções ao vivo para o Português, Espanhol, Thai, Chinês, Vietnamita, Francês, 

Ukraniano e Nepalês. Nossos tradutores somente serão capazes de compartilhar os 

ensinamentos de Rinpoche com a sangha global devido a generosidade de nossos 

patronos. Por favor, faça aqui uma oferenda se você gostaria de apoiar suas atividades. 

 

Registre-se para os ensinamentos de Rinpoche 

Você pode assistir esse ensinamento no Zoom preenchendo o formulário linkado abaixo. 

 

Registre-se aqui 
 

https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/feb-25-2023/5-45pm
https://samyeinstitute.org/offerings/one-time-offering/
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqhqDovGtK_leSiNh17mI9kslP4mWmp


Nós também vamos fazer uma live ao vivo dos ensinamentos de Rinpoche em sua página 

do YouTube. Quando for assistir no YouTube, somente a versão em Inglês estará 

disponível; tradução ao vivo estará somente disponível no Zoom. 

 

 

Para assistir ao ensinamento de Rinpoche presencialmente 

 

Rinpoche vai estar ensinando no Hotel Tibet em Boudha, Nepal. O espaço é limitado para 

esse evento, se você desejar assistir em pessoa, deve se registrar com antecedência 

usando o link abaixo. 

 

Registre-se para assistir em pessoa 
 

Aguardamos com felicidade sua participação, 

O Time do Instituto Samye 

 

https://youtu.be/DtplG1NBJ68
https://youtu.be/DtplG1NBJ68
https://hoteltibetintl.com/
https://docs.google.com/forms/d/18RM9Oe_GPjSIHd6nzTELsq0KWTbzglq9mXEghUM4U-k/viewform?edit_requested=true

