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w dniach 18 -25 października 2010 r. 

na wykłady jednego z najwybitniejszych współczesnych nauczycieli buddyjskich 

JE GARCHENA RINPOCHE

BIOGRAFIA J.E. GARCHENA RINPOCHE
Jego Eminencja Garchen Rinpoche jest jednym z najwybitniejszych nauczycieli 

buddyjskich naszych czasów. Jest nauczycielem w buddyjskiej tradycji Drikung Kagyu. 
W VII wieku n.e.  był znany jako Lonpo Gar, minister wielkiego nepalskiego króla Dharmy – 
Songstena Gampo. W starożytnych Indiach odrodził się jako Mahasiddha Aryadeva, uczeń 
wielkiego Nagarjuny. W wieku XII znany był jako Siddha Gar Nodingpa, najważniejszy 
uczeń Kyobpa Jigten Sumgon, który był założycielem tradycji Drikung Kagyu.

Współczesny Garchen Rinpoche został rozpoznany jako inkarnacja (Tulku) – we 
wschodnim Tybecie przez poprzedniego Drikung Kyabgona – Zhiwe Lodro. W wieku 7 lat 
Garchen Rinpoche został głową klasztoru Lho Miyal, którym zaczął zarządzać w wieku 11 
lat. Studiując i praktykując pod kierunkiem Siddhy – Chime Dorje otrzymał rozległe i 
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głębokie nauki na temat praktyk wstępnych (nyndro), pięciostopniowej praktyki Mahamudry 
oraz Sześciu  jog Naropy.

W wieku 22 lat, po zakończeniu dwu i półrocznego odosobnienia Garchen Rinpoche 
został aresztowany i osadzony w więzieniu na 20 lat. Działo się to w czasie rewolucji 
kulturalnej w Chinach. W chińskim obozie pracy otrzymał instrukcje medytacyjne od 
swojego rdzennego lamy – Khenpo Muniela z tradycji Ningmapy. Praktykując w tajemnicy 
przed władzami obozu Garchen Rinpoche osiągnął realizację „mądrości umysłu Lamy”. 

Po wyjściu z więzienia w 1979 roku Garchen Rinpoche zajął się odbudową 
klasztorów Drikung Kagyu, zburzonych przez chińskiego okupanta oraz odnową nauk 
buddyjskich we wschodnim Tybecie. Założył dwie nowe szkoły z internatem dla dzieci 
tybetańskich.

Rinpoche przyjechał po raz pierwszy do Ameryki w roku 1997, gdzie jest 
założycielem i duchowym dyrektorem Garchen Buddhist Institute w Chino Valley w 
Arizonie. 

J.E. Garchen Rinpoche podróżuje po świecie wygłaszając nauki buddyjskie. Na 
całym świecie znany jest z tego, że jest Lamą wielkiej realizacji i dobroci serca. 

Szczegóły wizyty podamy wkrótce. 


