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Životopis Dzigar Kongtrul Rinpočheho

J

. E. Dzigar Kongtrul Rinpočhe se narodil v roce 1964 v severní Indii jako syn
třetího Netena Čhoklinga Rinpočhe a byl rozpoznán jako emanace Džamgona
Kongtrula Lodro Thaje, velkého mistra a učence, který byl velmi aktivní při
zakládání hnutí Rime. Od raného věku
Rinpočhe studoval se svým kořenným
guru J. S. Dilgo Khjentse Rinpočhem.
Rinpočhe obdržel učení linie Longčhen
Ňingthig i trojí linii Khjen Kong Čhok
sum
(linie
Džamgona
Kongtrula,
Khjentse Wangpa a Čhokgjur Lingpy).
Dzigar Kongtrul Rinpočhe rovněž
obdržel velké množství učení pod
vedením Tulku Urgjena Rinpočhe,
Ňošula Khena Rinpočhe a velkého
učence Khenpo Rinčhena.
V roce 1989 se J. E. Dzigar Kongtrul
Rinpočhe přestěhoval i se svou rodinou do Spojených států a v roce 1990 zahájil
pětileté období jako profesor buddhistické filosofie v Institutu Naropy v Bouldru,
Colorado. Ve Spojených státech Rinpočhe založil organizaci Mangala Šrí Bhuti, která
se věnuje udržování a šíření praxe linií Longčhen Ňingthig a Khjen Kong Čhok sum.
Rinpočhe založil rovněž v jižním Coloradu horské centrum ústraní Longčen Džigme
Samten Ling, kde sám tráví mnoho času v ústraní. Pokud Rinpočhe není v ústraní,
hodně cestuje po světě, učí a vede meditační programy a ústraní.
Rinpočhe v současné době předsedá a dohlíží na aktivity tří center praxe a studia
Mangala Šrí Bhuti (Phuntsok Čhöling v Bouldru, Colorado, Pema Osel do Ngak
Čhöling ve Vershire ve Vermontu a Institut Guna v Biru a Indii) a dvou center
ústraní (Longčhen Džigme Samten Ling v Crestonu, Colorado a Guna Norling
v Salvadoru da Bahia v Brazílii). Rinpočhe rovněž tráví čas vedením nově založené
překladatelské akademie Guna v Biru v Indii.
J. E. Dzigar Kongtrul Rinpočhe je také malířem abstraktní exprese, jeho obrazy
přinášejí do inspiraci a vhled lidem po celém světě. Rinpočhe studoval umění a
malbu u Yahne Le Toumelin, která je sama známou expresionistickou malířkou.
V roce 1960 o ní Andre Breton řekl, jako jednu z mála žen malířek své generace, které
se podaří prosadit a vyniknout.
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Pro Dharma Dhrišti je ctí i potěšením, že vám může předložit myšlenky tohoto
vynikajícího učitele, jehož moudrost a duch inspiruje bezpočet bytostí.
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