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zaprasza na
wykłady i praktyki prowadzone przez :

DRUPONA SONAMA JORPHELA RINPOCHE
ze szkoły Drikung Kagyu

– 21 sierpnia 2006 r., godz. 18.oo na wykład otwarty – Jak żyjemy tak umieramy
Społeczne Gimnazjum nr 20, Warszawa, ul. Raszyńska 22
– 22-26 sierpnia 2006 r.
cykle wykładów (szczegóły i zapisy po 1 sierpnia pod nr tel. THAcala -0-22-844-42-09):
* Nauki o współczuciu
* 4 medytacje, które zmieniają umysł
* Abisheka Buddy Amitajusa
Drubpon Sonam Jorphel Rinpoche urodzil się w Bodhkarbu (Ladakh,Indie) w 1939 r.
Mając 8 lat rozpoczął naukę w klasztorze YungdrungTharpa Ling w Lamayuru, Ladakh, w którym
to miejscu medytował przed wiekami Mahasida Naropa.
W 1954 r. Rinpoche przeszedł na piechotę z Ladakhu, poprzez Kaszmir, Nepal, Sikkim i
Buthan, do klasztoru Drikung Thilw centralnym Tybecie (tam znajdujesię główna siedziba szkoły
Drikung Kagyu w Tybecie), aby pogłębić swoje wykształcenie buddyjskie. W roku 1960, w
związku z trudną sytuacją polityczną opuścić Tybet i wrócić do Ladakhu.
Wkrotce potem, spotkal w Manali swojego głównego Mistrza (Nauczyciela), wielkiego
tybetańskiego Yogina – Kunghę Rinpoche, który był emanacją Mahasidy Dombi Heruka. Pod Jego
kierunkiem Rinpoche odbył dwa, trzyletnie odosobnienia. Od m.in. Kyabje Dilgo Khyentse
Rinpoche Drubpon Sonam Jorphel Rinpoche otrzymałprzekaz wielu nauk w tym także nauk
Dzogchen, natomiast od Choje Togden Rinpoche z Ladakhu, otrzymał kompletny przekaz
wszystkich Tantr związanych ze szkołą Drikung Kagyu, jak również 50 inicjacji.
W 1983 roku Drubpon Sonam JorphelRinpoche wyjechał na Zachód, gdzie rozpoczął
systematycznie nauczać. Od tego czasu założył wiele ośrodków buddyjskich wEuropie, m.in.:
Drikung Tashi Jong w Medelon, w Niemczech, Drikung Phuntsog Ling w Austrii i Drikung
Dharma Center w Rosji.
Od wielu lat Rinpoche prowadzi rozległą działalność związaną z budową nowych i
odnową istniejących ośrodków buddyjskich.Odnowił m.in. najstarszy klasztor buddyjski w
Ladakh – Yungdrung Tharpa Ling w Lamayuru i rozbudowałcentrum medytacyjne,w którym
odbywają się praktyki odosobnienia.W Bodhkarbu (Ladakh) wybudował nowy klasztor, który w
2003 roku został poświęcony przez Jego Świątobliwość Dalai Lamę. W Nepalu założył
Dharmaraja Foundation at Boudha, w której kształci się ponad 100 mnichów i mniszek. Natomiast
w Lumbini (miejscu urodzenia Buddy) wybudowałGreat Lotus Stupa i ośrodek odosobnienia,
które zostały otwarte w lutym 2004 roku. Obecnie buduje nowy klasztor w Balambu, koło
Kathmandu, na świętym wzgórzu, koło Swayambu Stupa. Zostanie on otwarty na wiosnę 2007 r.

Szkola Drikung Kagyu
Szkoła Drikung Kagyu została założona 854 lata temu przez wielkiego mistrza
buddyjskiego – Kyobpa Jigten Sumgon. Linia przekazu szkoły Drikung pochodzi od
Buddy Vajradhary poprzez hinduskiego Yogina – Tilopę, po czym przechodzi do jego
ucznia Naropy, który dał przekaz Marpie „Tłumaczowi”, który przeniósł te nauki do
Tybetu. Marpa był z kolei mistrzem sławnego tybetańskiego Yogina, Milarepy. Następnie
tradycja jest kontynuowana przez Gampope, Phagmo Drupę a na końcu przez Kyobpa
Jigten Sumgon.
Wszystkie te oświecone nauki i błogosławieństwa były przekazywane kolejno
przez następnych wielkich mistrzów duchowych, aż do 37-go i 36-go spadkobiercy tej
tradycji, do Jego Świątobliwości – Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche (jego siedziba
znajduje się w Dehra Dun, w Indiach, który mieszka w Tybecie ).
Jego Świątobliwość Jigten Sumgon wielokrotnie przepowiadał: „W przyszłości
moje nauki rozkwitną dzięki dwóm Bodhisattvom, którzy będa jak słońce i księżyc, przez
swoje wspołczucie, miłość i madrość”. Jego Świątobliwość Chetsang Rinpoche jest jak
slonce – jest on emanacją Czenrezika, Bodhisattvy Współczucia i Miłości. Jego
Świątobliwość Chungtsang Rinpoche jest jak ksiezyc – jest emanacją Manjuśriego,
Bodhisattvy Mądrości.
Szkoła Drikung Kagyu znana jest ze sławnej praktyki „Phowa” i z wielu wielkich
mistrzów medytacji. Jednym z najbardziej znanych mistrzów 20 wieku był sławny Yogin,
Kungha Rinpocze, który przybył do Indii, po inwazji chińskiej na Tybet. W końcowej
fazie swojego życia osiadł w Lamayuru (Ladakh, Indie), gdzie prowadził wiele 3-letnich
odosobnień. Był on głównym Mistrzem Drubpona Sonama Jorphel Rinpoche. Innymi
dobrze znanymi mistrzami szkoły Drikung Kagyu są: Garchen Rinpoche, Ayang Rinpoche
i Drubwang Rinpoche.
Główna siedziba tradycji Drikung Kagyu w Tybecie znajduje się w Drikung Til,
natomiast na terenie Indii w Jangchub Ling w Dehra Dun.

