
KHENPO  KONCHOG  SAMDRUP 

4-9 kwietnia 2013 

Gongczig ("Jednaka intencja") jest to zbiór nauk przekazanych przez Jigtena Sumgöna założyciela linii 

Drikung Kagju.  Zawiera zwięzłe podsumowanie wszystkich nauk Buddy i składa się z 152 głównych i 46 

dodatkowych wersów. Tytuł "Jednaka intencja" wskazuje na to, że intencja Buddy i Jigtena Sumgöna są takie 

same. Tekst ten jest zwieńczeniem studiów i praktyki Jigtena Sumgöna oraz jego realizacji nauk sutr i tantr. 

Poszczególne wersy nazywane są "wadżra stwierdzeniami" i można je rozumieć na cztery różne sposoby. 

Pierwszy poprzez słowa Buddy, drugi poprzez wskazujące instrukcje Lamy, trzeci poprzez bezpośrednie 

postrzeganie joginów i czwarte poprzez historię linii. 

 

Padmasambhava (Guru Rinpocze) to wielki mahasiddha, który w VIII wieku przeniósł do Tybetu i Bhutanu 

pełen przekaz buddyzmu. Uważany jest za emanację Buddy Amitabhy i czczony jako Budda trzech czasów. 

Szczególnie jest on związany z naukami i praktykami tantry oraz dzogczen.  Dla pożytku przyszłych pokoleń 

pozostawił wiele term (ukrytych skarbów). Poprzez wykonywanie praktyki Guru Rinpocze można uwolnić 

się od wielu przeszkód, problemów i trudności, także tych powodowanych przez wszelkiego rodzaju 

negatywne siły. 

 

Dzogczen, Wielka Doskonałość, to najwyższe duchowe nauki Tybetu. Według nauk dzogczen, nasz 

naturalny stan jest samodoskonały od samego początku. 

Dilgo Khyentse Rinpocze wyjaśniał: "Dzogczen jest pierwotnym stanem, stanem całkowitego przebudzenia, 

które jest najgłębszą esencją wszystkich Buddów i wszystkich ścieżek duchowych, a także szczytem 

indywidualnego rozwoju duchowego." 

 

 

Khenpo Konchog Samdrup urodził się w Tybecie w 

regionie Kham. W wieku 7 lat przyjął ślubowanie schronienia od 

JE Garchena Rinpocze, swojego rdzennego lamy. W wieku 12 lat 

otrzymał święcenia mnicha. Po trzech latach podróżowania razem 

ze swoim rdzennym lamą JE Garchenem Rinpocze, Khenpo 

spotkał mistrza dzogczen Khenpo Munsela, od którego otrzymał 

instrukcje Trekczod i Togjal, a także bezpośrednie instrukcje 

pokazujące naturę umysłu. W klasztorze Khenpo Jigme Puntsoka 

w Amdo, gdzie przebywał ponad 4 lata, otrzymał wiele 

esencjonalnych instrukcji, nauk i inicjacji. W tym czasie Khenpo 

spotkał też wielkiego jogina Khenpo Chokyaba, który udzielił mu 

esencjonalnych instrukcji i wyjaśnień znaczenia wielu tekstów. Z 

powodu niezależnych od siebie ograniczeń Khenpo powrócił do 

swojej wsi, gdzie pracował przez pewien czas jako nauczyciel w 

szkole, ucząc także dharmy w lokalnym klasztorze. Następnie 

studiował 4 lata w Dzogar Shedra. Ukończył Kagyu Collage, 

gdzie następnie uczył przez 5 lat. W związku z bardzo trudną 

sytuacją w Tybecie wyjechał do Indii, gdzie otrzymał 

błogosławieństwa od Jego Świątobliwości Dalai Lamy i Jego 

Świątobliwości Chetsanga Rinpocze 



Program wizyty Khenpo Konchoga Samdrupa 

Warszawa,  4 – 9 kwietnia 2013 r. 

 4.04 

 Czwartek 
17:00 20:00   Nauki Gongczig 20 zł 

 5.04 

 Piątek 
17:00 20:00   Nauki Gongczig 20 zł 

 6.04 

 Sobota 

10:00 12:00   Nauki Gongczig 20 zł 

14:00 16:00   Nauki Gongczig 20 zł 

16:30 20:00   Inicjacja Guru Rinpocze 60 zł 

 7.04 

Niedziela 

10:00 12:00   Nauki Dzogczen 20 zł 

14:00 16:00   Nauki Dzogczen 20 zł 

16:30 19:30   Nauki Dzogczen 20 zł 

 8.04 

Poniedziałek 

14:00 16:00   Spotkania indywidualne 

17:00 20:00   Nauki Dzogczen 20 zł 

 9.04 

 Wtorek 

14:00 16:00   Spotkania indywidualne 

17:00 20:00   Lama Chopa – Guru Pudża i Tsok 20 zł 

Sugerowana darowizna przy jednorazowej opłacie za cały program  210 zł 
 

                                               
  
  
Nauki będą odbywać się w Warszawie, w Społecznym Gimnazjum nr 20 przy ul. Raszyńskiej 22. 

Prosimy o przyniesienie na nauki swoich mat i poduszek. 
 
Udział w programie można opłacić przelewem lub gotówką na miejscu.  
Konto:   Ośrodek Drikung Samten Choling 
               ul. Koszykowa 82B/49, 02-008 Warszawa 
               Numer rachunku: 48 1050 1025 1000 0023 6153 9303 

 
Kontakt : info@garchen.pl,   www.garchen.pl,    telefon: 511 143 689 

 

                                     

 

Sugerowana 
 darowizna 


