
HISTORIA KLASZTORU TAKLUNG MARTANG –
SIEDZIBY KJABDZIE PAKCIOKA RINPOCZE ORAZ DZIER¯AWCÓW LINII

auki Buddy dotar³y po raz pierwszy do Tybetu, Kraju 
Zimna i Œnie¿nych £añcuchów Górskich, w dwóch Nokresach znanych jako okres Wczeœniejszego i PóŸniej-

szego Przek³adu. Wœród nich by³a Nowa Szko³a PóŸniejszych 
T³umaczeñ, znana jako Kagiu; mia³a ona w³asn¹ liniê praktyki. 
Tilopa, wielki mistrz tej szko³y, otrzyma³ przekaz od Wad¿radary 
i Wad¿rajogini, którzy objawili siê mu i powierzyli skarbnicê 
czterech czêœci tantry. Nastêpny w linii przekazu by³ Naropa, 
wielki uczony, który pod¹¿a³ za Tilop¹ i podj¹³ siê dwunastu 
g³ównych prób. Spe³niwszy je jednym gestem i kilkoma 
s³owami, osi¹gn¹³ pe³ne zrozumienie i oœwiecenie. 
Jego nastêpca, Marpa Czoki Lodro z Lodrak czterokrotnie 
wyrusza³ do Indii. Pozna³ tam wielu uczonych i urzeczy-
wistnionych mistrzów. Od swoich g³ównych nauczycieli  Naropy 
i Maitripy  otrzyma³ pe³niê nauk sutr i tantr. Pod kierunkiem 
Naropy szeœæ lat praktykowa³ nauki, rozwa¿ania i medytacjê. 
Otrzyma³ pe³ny przekaz wyj¹tkowej linii Ustnych Nauk 
Czakrasamwary w zjednoczeniu. Marpa wróci³ do Tybetu i tam 
naucza³. Mia³ czterech najwa¿niejszych uczniów szerz¹cych jego 
g³êbokie nauki. Trzej za³o¿yli linie Mey, Ngog i Tsur, a Dzietsyn 
Milarepa otrzyma³ przekaz Linii Praktyk . On równie¿ mia³ 
licznych uczniów. Siedmiu pod koniec ¿ycia osi¹gnê³o niebiañ-
skie krainy, a oœmiu sta³o siê wielkimi joginami. Wœród nich by³ 
podobny ksiê¿ycowi Reczung Dord¿e Drakpa. Od niego bierze 
pocz¹tek Linia Reczung Kagiu. Drugi, Dakpo Dawo Zhonno by³ jak 
s³oñce i znany jest jako wielki, niezrównany Gampopa wychwa-
lany w przepowiedniach Zwyciêzców, równy Buddzie 
przychodz¹cemu na œwiat. Gampopa doprowadzi³ do dojrza³oœci 
i wyzwolenia niezliczonych uczniów, ale g³ównym dzier¿awc¹ 
jego linii byli: Barom Darma Wangczuk, od którego wywodzi siê 
Barom Kagiu; Pagdru Dord¿e Gjalpo, który da³ pocz¹tek Pagdru 
Kagiu; znamienity Dysum Czienpa, za³o¿yciel Karma Kagiu; 
Yngom Tsultrim Ningpo znany jako Zhang Tsalpa Tsondru 
Drakpa za³o¿y³ Tsalpa Kagiu. Szko³y te znane s¹ jako Cztery 
Wielkie Szko³y Kagiu. Szko³a Dakpo Kagiu z siedzib¹ w Dakpo 
Tsalmi pochodzi z sukcesji mistrzów, Trzech Wujów 
i Siostrzeñców Dakpo. 
Osiem mniejszych szkó³ jest Ÿród³em piêciuset dzier¿awców 
Pagdru: Drikung Kagiu pochodzi od Kiobpa Jigtena Sumgona; 
Taklung Kagiu od Tangpa Taszi Pal; Trophu Kagiu od Drogona 
Gialtsena, wuja i siostrzeñca; Lingrei (Drakpa) Kagiu od Lingie 
Repy Pema Dord¿e; Martsang Kagiu od Marpy Rinczena Lodro; 
Jelpa Kagiu od Jelpa Jesze Tseka; Jabzang Kagiu od Gialwy 
Jabzanga, zaœ Szugseb Kagiu od Niepu Giergom Czoki Senge. 
Przez wieki ka¿da z tych szkó³ mia³a niezliczonych prze³o¿onych 
i wiele klasztorów. Spoœród czterech wielkich szkó³ do dzisiaj 
niezale¿nie istnieje Karma Kagiu, a spoœród oœmiu mniejszych  
Drakpa, Drikung i Taklung.
Wœród wszystkich mistrzów wielki Taklung Kagiu Taszi Pal znany 
jest jako niezrównany, drogocenny W³adca Dharmy to¿samy 
z piêcioma niewyczerpanymi ozdobami – Ko³o Cia³a, Mowy 
i Umys³u wszystkich Zwyciêzców. Sztandar jego s³awy jest 
widoczny przez trzy poziomy istnienia. By³ jak Padmasambhawa, 
Drugi Budda, opisany w przepowiedniach term: kiedy Darmatula 
opiekowaæ siê bêdzie Naukami Buddy, pojawi siê mnich znany 
jako Taklungpa. W zwi¹zku z t¹ przepowiedni¹, dziêki staraniom 
mistrzów pojawi³y siê dwa g³ówne klasztory pe³nej chwa³y 
Taklung Kagiu: wy¿szy i ni¿szy.

Poni¿ej opisany jest dzier¿awca linii Wad¿ry Pakciok Taklung 
Martang z klasztoru Ri³ocze w Dokham.
Podstaw¹ emanacji Pakcioka Rinpocze jest W³adca Sekretów 
Darmewad¿ry, kompilator nauk Wielkich Tajemnic [Wad¿rajany] 
wszystkich Buddów, arhat Ananda, g³ówny uczeñ naszego 
nauczyciela Buddy Siakiamuniego; Lalung Palgyi Dord¿e, 
bezpoœredni uczeñ Drugiego Buddy z Udijany [Padmasamb-
hawy]; [Reczungpa] Dorje Drakpa, w³adca mêdrców i wielu 
innych. Przejawiaj¹c siê w niewyobra¿alnych formach magicz-
nych emanacji po to, ¿eby zaspokajaæ potrzeby istot, pierwsza 
inkarnacja Pakcioka by³a trzynastym dzier¿awc¹ wspania³ego 
Ri³ocze. 
Jego pe³ne imiê to Taszi £angial Nga³ang Drakpa Damczo 
Puntsok. Urodzi³ siê on w dwunastym cyklu Roku Ziemskiego 
Smoka (1688) w rodzinie Taklung Gazi, jednym z szeœciu 
prawdziwych klanów Tybetu. W czasie narodzin recytowa³ 
Szeœciosylabow¹ Mantrê. Posiad³ wgl¹d i m¹droœæ pochodz¹ce 
z poprzednich treningów. Dakinie i stra¿nicy Dharmy towarzy-
szyli mu dniem i noc¹. Kiedy dorós³, zosta³ wyœwiêcony przez 
Takszam Nudena Dord¿e. Uczy³ siê z wieloma uczonymi 
i urzeczywistnionymi mistrzami, w tym z Jedrungiem Drakpa 
Lekdrubem, a kiedy skoñczy³ nauki i trening, zosta³ wielkim 
uczonym i urzeczywistnionym maj¹cym wizje niezliczonych 
bóstw. Po intronizacji w Jang-Gon jego aktywnoœæ duchowa 
i œwiecka nadzwyczaj siê rozwinê³a. Pierwszy Pakciok Rinpocze 
obdarowany zosta³ wyj¹tkowymi ³askami dziêki dobroci 
VII Dalajlamy Kalsanga Giatso. W³adca Jutrung obdarowa³ go 
Z³otym Laurem Umiejêtnoœci, nadaj¹c mu jednoczeœnie tytu³ 
nomihana z pieczêci¹, specjalnym strojem, baldachimem 
i dokumentami potwierdzaj¹cymi ów tytu³ w jêzyku 
tybetañskim, chiñskim i mongolskim. W sali pism wielkiego 
klasztoru Ri³ocze mia³ pos¹gi szesnastu arhatów, oœmiu 
manifestacji Padmasambhawy i innych œwiêtych uosabiaj¹cych 
Cia³o, Mowê i Umys³. Swoim mistrzostwem, cudownymi mocami 
i jasnowidztwem przyniós³ niezwyk³y po¿ytek naukom 
i istotom, po czym odszed³ w nirwanê.
Drug¹ inkarnacj¹ Pakcioka Rinpocze by³ Taszi Drakpa Gialtsen, 
piêtnasty dzier¿awca tronu Ri³ocze urodzony w rodzinie Pono 
z klanu Lungpo. Kiedy w piêcioletnim ch³opcu rozpoznano 
wcielenie poprzedniego Pakcioka, przewieziono go do Jang-Gon, 
gdzie rozpozna³ przedmioty nale¿¹ce do poprzednika. Od 
wczesnych lat mia³ wizje swojego jidama. Œwiêcenia mnisie 
otrzyma³ od Izina Trinleja Czokdruba, najwy¿szej inkarnacji 
w Martang i od Jedrunga Riczena Szieraba. Przekazali mu oni 
przy tym liniê dojrza³ych inicjacji i wyzwalaj¹cych instrukcji 
g³êbokiej Dharmy. Po œmierci Jedunga Rinpocze Taszi Drakpa 
Gilatsen obj¹³ tron Jang Gon. Utrzymywa³ œcis³a dyscyplinê 
wœród mnichów ¿yj¹cych w klasztorze. Nadzorowa³ budowê 
nowego pos¹gu Maitrei, Oœmiu Bliskich Bodhisattwów 
i Padmasambhawy w Wielkiej Œwi¹tyni. Jako uosobienie 
oœwieconej Mowy, zebra³ nowy komplet Kandziuru, zbioru 
pe³nych prawdziwego znaczenia nauk Buddy. Odbudowa³ tak¿e 
pomieszczenia dla mnichów. Pakciok Rinpocze cieszy³ siê 
wielkim powa¿aniem wœród dostojników i wp³ywowych osób 
w Tybecie i Chinach. Bez uprzedzeñ troszczy³ siê o ludzi wszelkich 
grup spo³ecznych i pomaga³ im Dharm¹ zgodnie z ich 
potrzebami. Niestrudzenie ucz¹c praktyki Dharmy, pomaga³ 
duchowieñstwu i ludziom œwieckim w d¹¿eniu do szczêœcia 



i wype³nianiu dziesiêciu dobrych uczynków. Znany jest jako ten, 
który wspaniale dba³ o rozwój klasztoru i dyscyplinê. Pomaga³ 
w utrzymaniu licznych klasztorów wszystkich tradycji 
w prowincjach U, Tsang i Kham. Sk³ada³ ofiary i odnosi³ siê 
z g³êbokim szacunkiem do œwi¹tyñ niezrównanych mistrzów 
Drigung, Taklung, Kamtsang i Drakpa. Okazywa³ dobroæ, daj¹c 
ja³mu¿nê biednym. Zmar³ maj¹c szeœædziesi¹t dwa lata poœród 
wielu cudownych znaków.
Trzeci¹ inkarnacj¹ Pakcioka Rinpocze by³ Czoing Lundrub, 
siedemnasty na tronie Ri³ocze. Urodzi³ siê w rodzinie Beczen 
Kardru w trzynastym roku cyklu. Kiedy zatwierdzi³a go oficjalna 
wyrocznia w Lhasie, osadzono go na tronie poprzednika. Sta³ siê 
wielkim mistrzem obdarzonym prawoœci¹ i szlachetnym 
umys³em, dziêki którym wspiera³ nauki i istoty. Swoj¹ cielesn¹ 
manifestacjê rozpuœci³ w Roku Ziemnego Byka.
Czwart¹ inkarnacj¹ Pakcioka by³ Rinczen Lundrup Drakpa Kunsel 
Nima, dziewiêtnasty dzier¿awca tronu Ri³ocze. Urodzi³ siê 
w rodzinie Rongko Longa Dzom w Czamdo w roku ¯elaznego 
Konia (1830). Zaaprobowany przez oficjaln¹ wyroczniê, zasiad³ 
na tronie poprzednika. Ukoñczywszy studia i trening pod okiem 
mêdrców oraz urzeczywistnionych nauczycieli, sta³ siê wielkim 
uczonym i osi¹gn¹³ mistrzostwo. Otrzyma³ tytu³ nomihana 
w Lhasie, gdzie a¿ do œmierci z ogromnym wysi³kiem pracowa³ 
dla dobra Nauk Buddy, duchowieñstwa i œwieckich.
Pi¹t¹ inkarnacj¹ Pakcioka by³ Nga³ang Kunga Namgial, 
dwudziesty pierwszy dzier¿awca tronu Ri³ocze. Urodzi³ siê 
w rodzinie Sedor Bongkar w roku Wodnego Wo³u (1913). 
Zasiad³szy na z³otym tronie, zg³êbia³ z licznymi nauczycielami 
i duchowymi mistrzami bêd¹c¹ jak ocean Dharmê Sutr 
i Tantr. Po studiach i treningu sta³ siê uczonym, urzeczy-
wistnionym i rozwin¹³ prawdziwy przekaz. Uda³ siê do Lhasy, 
gdzie podczas audiencji u XIII Dalajlamy zosta³ mianowany na 
miejsce poprzednika. Przynosz¹c rozleg³y po¿ytek naukom 
i istotom swoim nauczaniem i urzeczywistnionymi w³aœciwo-
œciami, odszed³ w nirwanê.
Szóst¹ inkarnacj¹ Pakcioka by³ Nga³ang Jigme Drakpa Tubten 
Namgial, dwudziesty drugi dzier¿awca tronu Ri³ocze. On tak¿e 
urodzi³ siê w rodzie Sedom Bongkar i zosta³ intronizowany 
w klasztorze Jang Gon. Stopniow¹ œcie¿kê Sutr i Tantr ukoñczy³ 
pod kierunkiem Jedrunga Trinleja Jampeja Niungne, Pana Stu 
Rodzin Buddy oraz wielu innych nauczycieli i mistrzów 
duchowych. Otrzyma³ nauki, dojrzewaj¹ce inicjacje i wyzwala-
j¹ce instrukcje niezrównanej tradycji Taklung. Wiele czasu 
spêdzi³ na odosobnieniach i sta³ siê znakomitoœci¹ wœród 
uczonych i urzeczywistnionych mistrzów. Zbudowa³ liczne 
œwiête przyk³ady Cia³a, Mowy i Umys³u. W roku Wodnego Smoka 
(1952) zaprosi³ Tendzina Drakpê z Katok, znanego tak¿e jako 
Pema Rangdrol, mistrza posiadaj¹cego trojakie przymioty 
uczonego, w³aœciwej postawy i szlachectwa w celu za³o¿enia 
nowego oœrodka nauk tradycji Taklung i Drukpa Kagiu. Zmar³ 
w Czamdo w roku Ziemnej Owcy (1979).
Inkarnacj¹ wspania³ego mistrza by³ urodzony w roku ̄ elaznego 
Ptaka (1981), w siedemnastym roku cyklu, siódmy Pakciok 
Rinpocze, Tendzin Jigme Drakpa. Przyszed³ na œwiat w rodzinie 
Nangczen Tsangsar Kepad¿a, w jednym z siedmiu g³ównych 

rodów kultywuj¹cych liniê Barom Kagiu i pielêgnuj¹cych nie-
przerwan¹ tradycjê ³¹czenia Kagiu i Ningmy. Z tej linii pochodzi 
wspania³y nauczyciel, Pan Mandali, mistrz, którego imiê trudno 
przeceniæ – Kjabdzie Karma Urgien Rinpocze. Jego synem jest 
Pan Istot Mingiur Dewej Dord¿e, czwarta inkarnacja Tsikeja 
Czoklinga. Jest on ojcem Pakcioka Rinpocze. Jego matk¹ jest 
Deczen Waldron z rodziny Gatsal Taszi Delek z Giangtse. Rodzina 
ta wywodzi siê z Zurchung Szerab Drakpa, filaru nauk 
Wczeœniejszych T³umaczeñ. Pakciok Rinpocze urodzi³ siê wœród 
cudownych znaków, a nastêpnie zosta³ rozpoznany przez 
regentów Kagiu jako szóste wcielenie Pakcioka z Ri³ocze.
Œluby mnisie otrzyma³ od Tendzina Giatso, XIV Dalajlamy. 
Nadano mu imiê Tendzin Jigme Drakpa. Dziêki wyj¹tkowej 
bystroœci umys³u i w³aœciwoœciom pochodz¹cym z poprzednich 
treningów szybko nauczy³ siê czytaæ i pisaæ, a kiedy z m³odszym 
bratem Karma Urgienem Rinpocze zg³êbia³ rozdzia³y z Kungo 
Kalzang, bez wysi³ku pojmowa³ je zaraz po us³yszeniu. 
Poni¿ej nastêpuje krótki opis inicjacji i wyzwalaj¹cych instrukcji, 
które Pakciok Rinpocze otrzyma³ od mistrzów szkó³ Sarma 
i Ningma wszystkich tradycji: od Kjabdzie Dilgo Kientse Rinpocze 
otrzyma³ inicjacjê d³ugiego ¿ycia, Szeœæ Zbiorów Janson Ningpo, 
Giachen Kadzo (Jamgona Kongtrula), od Kjabdzie Dudioma 
Rinpocze otrzyma³ inicjacjê d³ugiego ¿ycia, od Tulku Urgiena 
Rinpocze otrzyma³ inicjacjê do Rinczen Terdzo, pe³ne inicjacje 
i przekaz ustny Nowej Skarbnicy, Dzogczen Desum, inicjacjê, 
przekaz ustny i instrukcje do Kunzang Tuki, inicjacjê œwiado-
moœci i zjawisk i instrukcje umys³u do Dzogczen, pe³ne inicjacje 
i przekaz s³owny do Rdzennych Tekstów Nyingtig, Inicjacji Stu 
Czo i Namka Gojej. Od Kjabdzie Taklunga Shabdrunga Rinpocze 
otrzyma³ pe³ne inicjacje i przekaz ustny Taklung Kagiu oraz 
pe³ne inicjacje i przekaz ustny do dzie³ zebranych i nauk 
pochodz¹cych z term Jedrunga Rinpocze. Od Kjabdzie Czobgie 
Trichena Rinpocze otrzyma³ inicjacje i przekaz ustny Gudej 
Kundu, a od Sakia Dagtri Drolmy Podranga otrzyma³ pe³niê nauk 
Drubtab Kundu. Od swego ojca, Tsikei Czoklinga Rinpocze 
otrzyma³ pe³ne inicjacje i przekaz s³owny do Skarbnicy Ternar. Od 
Dzongsara Kenczena Kungi Wangczuka otrzyma³ przekaz ustny 
zbioru dzie³ Piêciu Przodków Sakiów, Prad¿niamula, 
Madjamikavatara w 400 wersach, Tsema Rigden Sakia Pandity, 
Tsema Namdrel, Wy¿sz¹ i Ni¿sz¹ Abidharmê i inne dzie³a. Od 
Kjabdzie Tengi Rinpocze otrzyma³ przekaz ustny do Tendziuru, 
Wielkiego Zbioru T³umaczeñ, od Kjabdzie Penora Rinpocze 
otrzyma³ pe³ne inicjacje do Rinchen Terdzo. Od Seczena Rabjama 
Rinpocze otrzyma³ pe³ny przekaz ustny do Rinchen Terdzo, od 
Arika Kenczena Petse Rinpocze otrzyma³ wyjaœnienia do 
Gujagarba Tantry i do Mandziuœri Nama Sangirti a tak¿e instru-
kcje umys³u. Od Kjabdzie Trulszika Rinpocze otrzyma³ komplet 
inicjacji do zebranych dzie³ Dilgo Kientse Rinpocze. Od Nioszul 
Khena Rinpocze otrzyma³ Cykl o Togalu z linii Ustnego Przekazu 
Khenpo Ngakczunga a tak¿e instrukcje umys³u. Od Kjabdzie 
Namka Drimeja Rinpocze otrzyma³ inicjacje i przekaz ustny do 
Cyklu o Gesarze, od Kjabdzie Dabzanga Rinpocze otrzyma³ 
przekaz ustny do Nagia Pagsum, od Kjabdzie Tsetrula Rinpocze 
otrzyma³ Cykl o Jangterze z Gongpa Zangtal. Osi¹gn¹³ rozleg³e 
jak ocean mistrzostwo w studiowaniu i zrozumieniu.
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