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Sobre o autor Changkya Rolpai Dorjé  

 

O texto Reconhecendo Minha Mãe - Uma Canção da Visão Experiencial [do 

Caminho do Meio]1 foi composto por Changkya Rolpai Dorjé2 (1717-1786).  

Changkya Rolpai Dorjé foi um importante estudioso da Escola Gelug de Amdo que 

supervisionou e participou da tradução do Kangyur para Manchuriano (108 volumes) e a 

pedido do novo imperador, Qianlong, ele supervisionou a tradução do inteiro Tengyur (224 

volumes) para o Mongol com base no glossário compilado por Changkya Rolpai Dorjé, 

chamado "A Raiz da Aprendizagem3". 

Nascido em uma família nômade etnia mongol na região Tsongkha de Amdo em 

1717, Changkya Rolpai Dorjé foi reconhecido aos quatro anos de idade como a reencarnação 

do segundo Changkya Lobsang Choden. Após as turbulências em Amdo e a destruição de 

seu mosteiro natal de Gonlung Jampa Ling4 pelas tropas Qing, ele foi levado para a corte 

imperial em Pequim, onde recebeu extenso treinamento budista de vários mestres. 

Em 1734, ele viajou para Lhasa pela primeira vez após receber permissão para 

acompanhar o Sétimo Dalai Lama, Kelsang Gyatso, à capital tibetana - Lhasa. Esta viagem 

deu a Changkya Rolpai Dorjé a oportunidade de receber ensinamentos do Sétimo Dalai 

Lama, Kelsang Gyatso. No ano seguinte, em 1735, ele foi totalmente ordenado no Mosteiro 

de Tashi Lhunpo e recebeu o nome Yeshe Tenpe Dronme do quinto Panchen Lama, Lobsang 

Yeshe. 

Após a morte repentina do imperador Yongzheng, ele retornou à corte imperial em 

Pequim. 

Em 1757, Changkya Rolpai Dorjé viajou novamente para Lhasa, onde desempenhou 

um papel fundamental na identificação do Oitavo Dalai Lama e escreveu a biografia do 

Sétimo Dalai Lama. 

Ele morreu em 1786 em seu local de retiro na montanha Wutai Shan, no norte da China.5 As 

obras de Changkya Rolpé Dorjé (gsung 'bum) consistem em sete grandes volumes contendo 

quase 200 textos individuais. Uma das suas obras mais conhecida é: A Apresentação dos 

Sistemas Filosóficos, intitulada "O Ornamento Maravilhoso do Monte Meru" em 3 seções. 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Wyl. lta mgur a ma ngos 'dzin 

2
 Wyl. lcang skya rol pa'i rdo rje 

3
 Wyl. dag yig mkhas pa'i 'byung gnas 

4
 Wyl. dgon lung byams pa gling. 

5
 Wyl. ri bo rtse lnga, Five-Peak Mountain. 



3 
 

Tradução de @Bia Bispo Fevereiro 2021 

E MA HO! 

 

1. Vós que revelais a maravilha 

da profunda natureza da originação interdependente, 

Ó meu guru, sua gentileza é sem limites. 

Por favor, pemaneças em meu coração 

enquanto pronunciarei estas palavras espontâneas, 

a partir dos pensamentos que esvoaçam em minha mente.  
 

 

[Os versos de 2 à 12 expõem o modo de existência dos fenômenos com base no sistema dos 

princípios Prasaṅgika-Mādhyamika e de acordo com a tradição Gelug do budismo tibetano]. 
 

 

2.  Esta criança lunática, 

que, há muito tempo perdeu a sua velha mãe6, 

por acaso, está prestes a perceber 

aquela que, embora nâo a reconhecendo, 

esteve com ele o tempo todo! 
 

 

3. Meu velho irmão7 originação interdependente, 

explicando silenciosamente diz: ela talvez seja aquilo que "é" e "não é" ». 

Estes vários objetos e sujeitos são sorrisos mascarados da minha mãe8; 

Este cíclo de nascimento e morte são falsas afirmações da minha mãe. 
 

 

4. Ó, minha mãe não enganadora, vós me traistes! 

Enquanto espero ser salvo pelo velho irmão originação interdependente, 

Porém, em última análise, é apenas em sua bondade, 

Ó mãe, que minhas esperanças da liberação jazem. 
 

 

5. Se a dualidade de sujeitos e objetos fosse como parece ser, 

então nem mesmo os Buddhas dos três tempos podem nos salvar. 

Mas estes espetáculos sempre mutáveis, na verdade são 

expressões de minha mãe imutável.  

Portanto, há de fato uma saída para a liberação.  
 

 

                                            
6
 “Velha mãe” se refere à ausência de existência inerente (a vaziedade) dessa mente ou à ausência de existência  

inerente (a vaziedade) em geral. 
7
 “Velho irmão" refere-se à originação interdependente, que serve como a razão que estabelece a ausência de 

existência intrínseca. 
8
 “Sorrisos mascarados da mãe” refere-se às expressões ou manifestações da vaziedade. 
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6. Esta minha mãe inexprimível, 

não existindo em nenhuma forma, aparece em todas as formas. 

Somente nesta dependência mútua [da vaziedade e da forma] 

Está, de fato, uma lição importante. 

 

7. Não encontrar o meu velho pai quando o procuro, 

na verdade significa, encontrar a velha mãe; 

Meu velho pai9 é encontrado no colo da minha mãe! 

Então me dizem: É assim que estes pais afáveis salvam suas crianças! 
 

 

8. O rosto de minha mãe10 se reflete evidentemente 

no espelho do velho irmão11 — a originação interdependente, 

que não é um nem múltiplo. 

No entanto, um lunático como eu, não tinha a menor idéia! 
 

 

9. Nagarjuna e Chandrakirti enviaram 

suas instruções ao vento, 

e Manjusrigarbha nos transmitiu por meio do pássaro. 

Por isso, sem as dificuldades de uma busca prolongada, 

espero ver minha velha mãe eternamente presente. 
 

 

10. Entre os atuais estudiosos, parece haver alguns, que se aferram nos 

 conceitos como “completamente autonomos"  e “existência verdadeira";  

Procurando  apenas negar alguma criatura com chifres 

deixando intacta esta aparência ordinária de solidez. 
 

 

11. Porém, creio eu, que tão vívida dualidade não é  

Encontrada no rosto deslindado da mãe! 

Com as discussões prolongadas sem um ponto (preciso), 

Suspeito que a minha velha mãe nos escapará! 
 

 

12. Os fenômenos existem,  

mas não existem da maneira evidentes apresentados em divisões [dualismo]. 

A respeito do vínculo inseparável de nossos pais bondosos 

é mais uma questão de ternura e alegria. 

                                            
9
 “Meu velho pai “se refere a originação interdependente dos fenômenos convencionais, que são a base da 

vaziedade. 
10

 “ rosto de minha mãe” é referido a vaziedade 
11

 “espelho de meu irmão” refere-se ao cognizador inferencial [a mente]. 
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Nos versos seguintes, de 13 à 20, Changkya Rolpai Dorje explora o caminho: 
 

 (1) as outras escolas budistas (Vaibhahṣika, Sautrantika, Chittamatra, e 

Svatantrika- Madhyamika) descrevendo o modo de existência dos 

fenômenso e como 

 (2) as outras tradições budistas tibetanas (Nyingma, Sakya e Kagyu) 

apresentam isto: 

 

13 e 14. Vaibhashika, Sautrantika, Vijnanavada12, 

e os três mestres orientais [da Svatantrika], embora rotulem 

esta mãe, este elefante branco como calcário, com nomes tão divergentes:  

«matéria externa», um ruggido de tigre!  

«um sujeito intrínseco », um macaco louco!  

«natureza não dual inerentemente existente », um urso feroz! 

No entanto, todos eles parecem ter perdido a velha mãe.  

 

15. Da mesma forma, muitos estudiosos e meditadoresdas  escolas Sakya,  

Nyingma, Karma e Drukpa orgulham-se de suas diversificadas terminologias: 

como «consciência reflexiva », livre de sujeito, vazia e luminosa;  

«a natureza primordial pura e espontanea», a verdadeira face de Samantabhadra13»,… 

 

16. …«Mahamudra», a natureza inata não fabricada (pura); 

«nem é nem não é», ou ser desprovida de qualquer referencial. 

Todas estas descrições são esplêndidas se atingirem o objetivo, 

Porém, me pergunto, a que coisa todos vocês estão indicando! 
 

 

17. A matéria ou objeto externo não se descontroem. 

Ó, Vaibhashikas e Sautrantikas, não se preocupem e fiquem satisfeitos. 

Embora não haja reflexividade, cognição e aquilo conhecido são aceitáveis - 

Então, fiquem satisfeitos todos vocês Vijnanavadins. 

Na ausência da natureza intrínseca, a originação interdependente,  

continua sendo evidente... 

Portanto, Ó três mestres orientais, [vocês]  também fiquem satisfeitos. 
 

 

                                            
12

 Vijnanavada ou Chitamatra ouYogachara/. Esta escola foi fundada, de acordo com a tradição, pelos irmãos 
Asanga e Vasubandhu (século IV/5 CE) e por Sthiramati (século VI). https://www.britannica.com/topic/Buddhism 

13
 Samantabhadra em Skt.; Tib. Kuntu Zangpo; Wyl. kun tu bzang po - significa 'bondade absoluta', 'bondade 
contínua' ou 'bondade imutável'. Isto significa que essa bondade fundamental imutável e contínua  é nossa 
natureza última. Nos ensinamentos de Dzogchen, nossa verdadeira natureza prístina, pura e espontânea, essa 
'Esfera ou Base de Tudo', recebe o nome de 'Adi-Buddha' - 'Buddha Primordial'.  Samantabhadra representa a 
pureza primordial absoluta, deslindada ou desnuda e semelhante ao espaço cognizante da natureza de nossa 
mente. Outro termo comum  é Dharmakaya Buddha. 
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18. A [natureza] clara e a vaziedade podem ser sustentadas sem contradição — 

então, vocês detentores da linhagem dos discípulos da instrução, não fiquem apreensivos. 

Embora primordialmente puro, bom e mau são viáveis; 

então, vocês iogues vidyadhara, não precisam se apegar a pureza. 
 

 

19. Uma vez que a natureza inata pode despertar mesmo por meio da meditação artificial, 

então, vocês meditadores idosos, não precisam ser persistentes. 

Visto que se pode manter a ausência de elaboração de existência e não existência, 

então, vocês lógicos teimosos, não precisam se preocupar. 

 

20. Tudo isso pode ter evoluído do não conhecer o uso adequado  

das convencionalidades por aqueles carentes em conhecimentos. 

Minha inteção não foi faltar com o respeito. 

Por favor, perdoe-me, não quis ofender ninguém. 

 

21. Embora não esteja entre os oniscientes, porém, visto que treinei 

— com esforço persistente e entusiasta—cavalgar  

o nobre cavalo dos tratados de meus ancestrais.  

Portanto, espero superar o penhasco desafiador. 
 

 

22. Nenhuma procura é necessária, pois o procurador é o procurado. 

Nunca se apegue à verdade, pois esta é falsa. 

No entanto, não renegue o falso, pois é a própria verdade. 

E podemos repousar  naquilo que não é nem o eternalismo nem o niilismo. 
 

 

23. Embora eu possa não ver a minha mãe diretamente, 

ao [ouvir] seus meros nomes, sinto que acabei  

de encontrar meus pais afáveis que há muito os tinha perdido; 

é como se eles estivessem aqui ao meu lado. 
 

 

24. Grande é de fato a gentileza 

de Nagarjuna e seus sucessores. 

Grande de fato é a gentileza de Losang Drakpa. 

Grande de fato é a gentileza do meu Guru. 

Afim de retribuir a afabilidade deles, revenrenciarei a mãe. 
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25. Pela celebração alegre de todos os atos [dos seres] nobres, e 

Pelo encontro do “RIGPA”14 da pequeno criança 

com sua incriada e inexpressiva velha mãe, 

que todos os seres-mãe possam ser direcionados à alegria duradoura. 
 

 

26. Ah! Eu, Rolpai Dorjé, 

performo aqui e agora 

uma dança de alegria extasiante 

e reverencio as Três Jóias 
 

 

 

Estas poucas linhas enganosas descrevendo o reconhecimento de minha mãe intitulada "As 

Melodias de um Eco" foram escritas por Changkya Rölpai Dorjé, alguém com profunda 

admiração pelo grande Caminho do Meio, no milagroso e sagrado Wutaishan (Montanha 

Mística dos Cinco Picos). O escrivão foi Bhikṣu Gelek Namkha. 

 

 

Tradução rascunho para o português de @Bia Bispo 2021 doTibetano com o apoio inglês e 

outros comentários e notas. 

                                            
14

 Este termo tem vários significados dependendo do contexto.  Geralmente  pode ser sinônimo de inteligência ou 
aptidão mental, mas também transmite o significado de ciência ou ramos do conhecimento. No contexto do 
verso significa “consciência prístina Intrínseca” ou “consciência pura” e denota a mente inata em seu estado 
natural prístino de espontaneidade e pureza, que vai além dos estados alternados de movimento e repouso e da 
dualidade sujeito-objeto. 


