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O Primeiro Jamgon Kongtrul, Lodro Thaye 
 
Jamgon Kongtrul Lodro Thaye foi uma das estrelas mais brilhantes na constelação de 
eruditos e siddhas14 do Tibete, a terra da neve. Profetizado pelos Budas, ele foi o mais 
importante no movimento coeso (não sectário) de Budismo no Tibet. Ele nasceu em 14 
de dezembro de 1813, em Sonamphel e Tashitso em frente ao Monte Pema Lhatse, um 
dos oito lugares sagrados em Kham (leste do Tibete). Lodro Thaye tornou-se um 
conhecedor dos 10 linhas de conhecimento comum e extraordinário, e ficou responsável 
por explicar e escrever textos, os quais associavam um grande número de ensinamentos 
tanto das novas como das antigas tradições, incluindo as linhagens da tradição oral pela 
palavra, os termas (tesouros escondidos) e os ensinamentos de visão pura. Encontramos 
tudo isto na grande obra de Lodro Thaye, "Cinco Tesouros do Conhecimento". Como 
um segundo Buda, ele serviu a todas as tradições do Dharma sem nenhum desvio 
através de seus ensinamentos, prática, e atividades. Aos oitenta e sete anos, em 19 de 
janeiro de 1899, ele faleceu. 
 
O Segundo Jamgon Kongtrul, Khyentse Ozer 

 
No jardim do Samdrub Choling no Dowolung Tsurphu, o insuperável centro das 
dakinis, o segundo Jamgon Kongtrul, Khyentse Ozer, nasceu em 1902 como filho do 
XV Karmapa, Khakhyab Dorje, de quem ele era filho de coração também. Estudou, 
especializou-se e praticou até a perfeição os tratados dos sutras15 e tantras16 em geral, 
e especialmente "Os Cinco Tesouros", o caminho da liberação que enfoca o 
mahamudra17, conforme elucidado nos ensinamentos especiais de Kamtsang Kagyu. 
Khyentse Ozer atingiu a realização máxima da linhagem e tornou-se o XVI Gyalwnag 
Karmapa. Repetidas vezes, deu ensinamentos, outorgou poderes e fez leituras de 
transmissão18 das tradições novas e antigas, tais como a Richen Ter Dzo. Além disso, 
reconstruiu o centro de retiros de Tsatra Rinchen Drak (sua residência no Mosteiro de 
Palpung), suprindo-o com todo o necessário. Faleceu em 10 de maio de 1952, tendo 
realizado grandes feitos em benefício dos ensinamentos e dos seres sensientes. 
 
O Terceiro Jamgon Kongtrul, Karma Lodro Chokyi Senge 

 
O nome da terceira encarnação de Kongtrul é Jamgon Kongtrul, Karma Lodro Chokyi 
Senge, guia perfeito e de inigualável bondade cujas aspirações, atividade, e realizações 
para o precioso Dharma e seres sensientes em geral, e para a linhagem Kagyu em 
particular, têm sido uma luz maravilhosa nestes tempos de escuridão. Por esta razão, seu 
nome é pronunciado com grande reverência. Em seu último pronunciamento, o Jamgon 
Kongtrul anterior, Khyentse Ozer, declarou que sua reencarnação seria no Tibete central 
e que a residência, os pais e a época seriam anunciados por Gyalwang Karmapa. Como 
previsto, numa primeira carta de reconhecimento, o XVI Gyalwang Karmapa escreveu a 
seguinte profecia: 
 
Na região central do país, cercado de montanhas cobertas de neve, 



 
Com pai de nome De e mãe Pema, 
De família rica de pura linhagem, 
Um menino do ano do cavalo de madeira com sinais auspiciosos 
É sem dúvida Jamgon, a encarnação de Lotsawa Vairocana. 
Levantando a bandeira vitoriosa dos ensinamentos, 
Ele dará vida a todas as tradições budistas 
E especialmente às da linhagem de Gampopa. 
 
De acordo com esta profecia vajra19, Jamgon Kongtrul Rimpoche nasceu em 1º de 
outubro de 1954, ano do cavalo de madeira do Décimo-sexto ciclo, em Lhasa, de onde 
certa vez o Dalai Lama dirigiu a vida espiritual e temporal do Tibete. Seu pai era 
Tsering Tobgyal de Sadtshang, uma família proeminente, e sua mãe era Pema Yudron, a 
filha de Sawang Ngawang Jigme Ngabo, um ministro do gabinete do governo tibetano. 
Antes e depois de seu nascimento, muitos sinais maravilhosos apareceram a sua mãe, e 
ele foi reconhecido, sem qualquer dúvida, como a reencarnação de Jamgon Kongtrul por 
sua Santidade o Dalai Lama e por Gyalwang Karmapa, através das visões de impecável 
sabedoria deste.  
 
Sob orientação do Dalai Lama e de Gyalwang Karmapa, Yonten Phuntsok, o tesoureiro 
do Jamgon Kongtrul Rimpoche anterior, repetidamente solicitou à família Sadutshang 
que confiasse o tulku (lama reincarnado) à sua Labrang (organização monástica). Eles 
finalmente consentiram e, quando Jamgon Kongtrul Rimpoche tinha um ano e cinco 
meses de idade, foi formalmente reconhecido e a ele foram oferecidos os mantos/o 
hábito e seu título. Aos seis anos de idade, foi entronado por Sua Santidade o Gyalwang 
Karmapa no monastério antigo em Rumtek, Sikkim. A partir de então, Jamgon Kongtrul 
Rimpoche, como filho de coração de Sua Santidade, dele não se separava. De Sua 
Santidade o XVI Karmapa, que desde o princípio supervisionou sua educação, a qual 
começou pela leitura, composição e memorização de textos, recebeu, aos 13 anos, a 
ordenação getsul (de noviço) junto com Shamar Rimpoche e Tai Situ Rimpoche, no 
Décimo-quinto dia da Saga Dawa (o quarto mês tibetano) do ano do cavalo de fogo, no 
Karma Shedrub Chokhor Ling (Dharma Chakra Center), na cidade de Rumtek. Nessa 
ocasião, recebeu o nome de Jamgon Kongtrul, Karma Lodro Chokyi Senge, Tenpay 
Gocha Ngedon Gyume Trionle Kunkhyab Palzangpo. 
 
Jamgon Kongtrul Rinpoche, então, estudou um vasto número de textos, tanto gerais 
como específicos, com Khenchen Thrangu Rinpoche, um grande erudito e detentor do 
Vinaya20. Seus outros estudos incluíram, também, todos os tantras da tradição de 
Marpa, especialmente os de Karma Kamtsang, as danças dos lamas, a preparação de 
mandalas21, a recitação de mantras22 e o uso dos instrumentos musicais pertencentes às 
práticas de Padmasambhava, Vajrakilaya e outros. Jamgon Kongtrul Rinpoche recebeu 
de Khyabje Kalu Rinpoche, mestre siddha e emanação de atividade de Jamgon 
Kongtrul, Lodro Thaye, ensinamentos que cobriram desde as Práticas Preliminares de 
Mahamudra da Tradição Kamtsang até poderes, leituras de transmissão, explicações 
sobre Gyalwa Gyamtso, Demchok, Dorje Pagmo e, principalmente, as Seis Iogas23 de 
Naropa, o Mahamudra, os Cinco Ensinamentos de Ouro da Shangpa Kagyu, os grandes 
poderes de Kalachakra24 e Rinchen Terdzo e, em momentos diferentes, inúmeros 
outros ensinamentos das tradições novas e antigas. 
 
Aos vinte anos de idade, no décimo-quinto dia do primeiro mês (o mês dos milagres) no 



 
ano feminino do boi de água, Jamgon Kontrul recebeu a ordenação completa de gelong 
no Dharma Chakra Center de Sua Santidade o XVI Gyalwang Karmapa, que atuou 
como khenpo (abade) nessa ocasião, já que era mestre das qualidades de disciplina e 
aprendizado e muito versado nas pitakas25, também chamado de o segundo 
Shakyamuni desta geração e líder de todos os que foram ordenados. Jamgon Kongtrul 
Rinpoche fez os votos de gelong juntamente com Chamgon Situ Rinpoche e Khyabje 
Gyaltsab Rinpoche e foi assistido por um mestre de procedimentos e outros monges 
para completar o número necessário. Por acreditar que sejam a essência do Dharma, 
Jamgon Kongtrul Rinpoche sempre observou diligentemente essas preciosos regras do 
Vinaya, protegendo-as como se fossem seus próprios olhos. Ele deu ordenações de 
getsul e gelong a cerca de três mil monges na Índia, Nepal e Tibete, no oriente e no 
ocidente e, assim, tornou-se um grande detentor do Vinaya. 
 
De Sua Santidade Gyalwang Karmapa, Jamgon Kongtrul Rinpoche recebeu os votos de 
bodhisattva, que são a base do caminho mahayana26, tanto na tradição de Nagarjuna 
como de Asanga. Praticava continuamente os diversos aspectos do caminho de um 
bodhisattva - as seis paramitas27, as quatro formas de reunir discípulos, e assim por 
diante - treinando na extensa atividade deste caminho e se manifestando, ele mesmo, 
como um grande bodhisattva. 
 
Jamgon Kongtrul Rinpoche tinha grande fé, respeito e devoção por seus professores 
espirituais, a fonte de todos os caminhos e da prática, e deles recebeu os muitos 
ensinamentos da tradição dos sutras e tantras. Principalmente com Gyalwang Karmapa, 
a incorporação de todos os refúgios, seu relacionamento era de total devoção, respeito e 
visão pura, que eram maiores até mesmo que os que tinha pelo próprio Buda. Rinpoche 
serviu Sua Santidade com perfeição e dele recebeu todas as profundas instruções orais, 
tais como os Cinco Grandes Tesouros, todos os poderes, leituras de transmissão e 
explicações do Kamtsang Kagyu, o texto-raiz do mahamudra, e assim por diante. Mais 
especificamente, foi-lhe transferida a realização do mahamudra, que é a benção sincera 
da linhagem suprema, e ele se tornou um grande siddha. 
 
Em 1976 e 1980, Jamgon Kongtrul Rinpoche acompanhou Gyalwang Karmapa em uma 
viagem a diversos lugares na América, Europa e Sudeste Asiático. Após o 
parinirvana28 de Sua Santidade, Jamgon Rinpoche continuou a viajar pela Europa e 
Ásia, estabeleceu filiais da Fundação Rigpe Dorje em muitos países e fundou a Paramita 
Charitable Trust na Índia para ampliar suas atividades de desenvolvimento social em 
benefício dos outros. Através da concessão de poderes, explicações e orientações, 
Rinpoche deu ensinamentos com generosidade a três tipos de alunos, de acordo com as 
necessidades destes e, assim, tornou-se o remédio que restaurou os ensinamentos e 
curou os seres sensientes. 
 
Em 1983, para neutralizar os obstáculos ao retorno rápido de Sua Santidade o Karmapa, 
Jamgon Rinpoche construiu um Stupa Sidok, com as devidas medidas, os devidos 
mantras e dharanis29 e a devida consagração. Pela mesma razão, ele iniciou a prática 
das 100 milhões de recitações do mantra Vajrasattva30 por ano na ocasião de Saga 
Dawa (o quarto mês tibetano). Em 1984, seguindo os desejos de Sua Santidade, iniciou 
a construção de um novo prédio para o Karma Shri Nalanda Institute, que foi 
inaugurado em junho de 1987. Jamgon Kontrul não só providenciou todo mobiliário 
para o prédio inteiro, incluindo as estátuas e outros objetos para o altar, como também 



 
encontrou um meio de bancar cerca de 150 alunos, dentre os quais havia muitos tulkus, 
lamas e monges. 
 
Jamgon Rinpoche visitou o Tibete em 1984 e, no Mosteiro de Palpung, deu poderes e 
ensinamentos a uma vasta concentração de monges e leigos e ordenou cerca de 500 
monges, dando-lhes os votos de getsul e gelong. Em seguida, visitou Lhasa e o Mosteiro 
de Tsurphu (sede de Sua Santidade o Gyalwang Karmapa), onde também deu poderes e 
ensinamentos a monges e leigos e as ordenações de getsul e gelong a cerca de 100 
pessoas. Além disso, conseguiu obter permissão para a reconstrução de Tsurphu, para o 
qual doou todas as oferendas que lhe foram feitas durante sua viagem. 
 
Em 1988, Rinpoche construiu um novo mosteiro em Lava, próximo a Kalimpong, no 
oeste de Bengala, onde hoje residem cerca de 108 monges, dez dos quais estão fazendo 
um retiro de três anos, seguindo a tradição do Dharma de ouro da escola Shangpa 
Kagyu. Ainda em 1988, iniciou a construção do Centro de Retiros Pullahari no Nepal, 
onde hoje existem quinze monges praticando. Em 1990, Jamgon deu o grande poder de 
Kalachakra a monges e leigos de Rumtek e doou os recursos para iniciar a condução do 
puja31 de Kalachakra lá anualmente. 
 
Em 1991, Jamgon Kongtrul Rinpoche voltou ao Tibete e visitou Derge Gonchen, onde 
fez uma transmissão de poder, reconsagrou a velha e a nova Derge Printing House e fez 
doações a elas. A partir de então, viajou para o Mosteiro de Palpung e deu a grande 
iniciação de Kalachakra para cerca de 550 tulkus e lamas da região, inclusive Sangye 
Tendzin de Japa Gonzhab Surmang Tentrul, Dodrak Tulku e além destes havia uma 
multidão de cerca de 10.000 leigos. Ele também deu ordenações de getsul e gelong a 
cerca de 550 pessoas. Depois, viajou para o Mosteiro de Damkar em Nangchen, onde, 
novamente, deu o poder de Kalachakra a cerca de 10.000 membros da sangha32, 
inclusive a lamas e tulkus, tais como Shangu Tulku, Kyodrak Tendzin, Salga, Drukpa 
Tulku, Demon Tulky e muitos outros. 
 
Em fevereiro de 1992, deu o poder de Kagyu Ngakdzo aos monges, monjas e leigos de 
Rumtek e a diversos membros da Sangha vindos do Oriente e do Ocidente. Ele também 
inaugurou o novo prédio de Karma Jamyang Khang, uma escola primária para monges, 
para a qual conseguiu recursos e de cujo projeto e construção participou. Como sua 
última atividade, Jamgon Kongtrul Rinpoche ofereceu mantras e dharanis para 
preencher a nova estátua de Buda no principal altar do mosteiro de Rumtek. Devido à 
pureza de seu samaya33 com Sua Santidade, ele conseguiu cobrir de ouro toda a estátua. 
Uma vez consagrada a estátua, Jamgon Rinpoche disse a seus assistentes: "Agora eu 
realizei os desejos de Sua Santidade." 
 
Pode-se orar a Jamgon Rinpoche de forma breve da seguinte maneira: 
 
Eu oro a vós, fonte de todas as qualidades, o rico em fé, disciplina, aprendizado, 
generosidade, inteligência, modéstia e humildade. 
 
Desde sua infância, ele naturalmente tinha todas as qualidades de um ser nobre. Sua fé e 
visão pura de seus mestres foram incomparáveis, e sua devoção a seu lama-raiz, 
Vajradhara34 Gyalwang Karmapa, foi plenamente igual à de todos os detentores 
anteriores da linhagem da tradição Kagyu. Desde quando Sua Santidade ficou doente 



 
até o momento em que dissolveu sua mente no dharmadathu35, Jamgon Kongtrul 
Rinpoche nunca se separou dele. Em momento algum cansou-se ou descuidou-se das 
necessidades físicas de seu lama, tampouco deixou de seguir as ordens e desejos dele. 
Com grande respeito, serviu Sua Santidade até mesmo a ponto de limpar seu banheiro 
particular, além de varrer, quando necessário, o chão onde pisava. Sua vida é um 
ensinamento para pessoas como nós, que temos a tendência de tratar o Dharma e os 
lamas como água de beira de estrada, que pegamos quando precisamos, mas que não 
respeitamos nem por ela agradecemos de coração. 
 
Jamgon Rinpoche estudou numerosos sutras, tantras, comentários destes e instruções 
orais tanto de tradições específicas quanto gerais. Como um sinal de haver 
genuinamente realizado estes ensinamentos, ele demonstrou fé, visão pura, amor, 
carinho e uma verdadeira preocupação pelo bem-estar dos outros, qualidades que lhe 
eram tão típicas que se tornaram sinônimo de seu nome. Ele constantemente realizava o 
desejo de outras pessoas doando tudo o que lhe era oferecido para construir 
monastérios, estabelecer centros de aprendizagem e prática, criar representações do 
corpo, da palavra e da mente de Buda, para ajudar a shanga, os pobres e os necessitados. 
 
Com uma clara sabedoria do mundo e do Dharma, ele aliviava o sofrimento mental, 
pois conseguia atravessar o emaranhado de dúvidas das pessoas e as guiava para o 
caminho certo através de meios diretos e indiretos. Para seus auxiliares e todos com 
quem se relacionava, simples ou importantes, Jamgon Rinpoche sempre demonstrou as 
qualidades de amizade constante, modéstia, humildade e gratidão; aperfeiçoou todas 
estas qualidades que são apreciadas no mundo. Nós, seus discípulos, devemos sempre 
nos lembrar da história de vida perfeita do nosso guia supremo e procurar imitá-la com 
fé, respeito e visão pura. 
 
Aos 39 anos (pelo calendário tibetano), Jamgon Kongtrul Rimpoche faleceu 
repentinamente devido aos obstáculos ao Budismo e a pessoas em geral, e 
particularmente à tradição Kagyu. Considerando sua idade, aprendizado, qualidades, 
aspirações e atividades, seu falecimento foi um acontecimento insuportavelmente 
doloroso para seus discípulos e para todos aqueles que o conheciam. Ainda assim, como 
pessoas comuns de compreensão e perceção limitadas a respeito de como as coisas 
realmente são, somos incapazes de saber dos métodos profundos para beneficiar os 
seres sensientes no local e momento certos. Devemos, portanto, sempre olhar para a 
vida de Jamgon Kongtrul com uma visão pura, grande fé e devoção e tentar obter em 
nossa vida a realização suprema do Mahamudra recebendo, em nossas mentes, a benção 
de seu corpo, de sua palavra e de sua mente. Devemos sempre voltar nossas mentes a 
uma prece para que sua perfeita encarnação retorne rapidamente, e que sua vida e suas 
atividades sejam perfeitas, conforme as aspirações que ele fez do Dharma e dos seres 
sensientes. 
 
Desde agora até a iluminação, Lama Supremo, 
Possamos sempre servi-lo e apoiarmo-nos em vós. 
Que possamos perseverar na prática e completar o caminho, 
Desistindo do que é negativo e aperfeiçoando o positivo. 
 
Conforme o pedido dos assistentes de Jamgon Rinpoche, Tenzin Dorjee e Sonam 
Chophel, esta prece foi escrita no Centro de Retiros de Rumtek, Yiwang Samten 



 
Chokhor Ling, em 5 de maio de 1992 por Bokar Tulku, Karma Ngedon Chokyi Lodro, 
cuja devoção se inspira na vida de Jamgon Lama, Sarva Mangalam.  
 
Esta tradução foi feita por Ringu Tulku and Michele Martin em maio de 1992, em 

Sikkim. e, para o português, por Maristela Leal Casati. 


