
Tibetansk buddhisme:

Ikke-meditation
I dzogchentraditionen fdr man i starten udpeget sindets natur
af mesteren - man fdr en IiIIe oplevelse af at vare en buddha.
F4rst derefter begynder "ikke-treningen".

Nyt Aspekt har veret pd
dzogchenretreat
pd Helgenas.

Den lordag aftcr i juni siod
jord og himmel i €i, nctop
som jeg ankon iil det bud-
dhistiske center Gomde.
Skybrud over hele landet.
Varst i Kobenhavn, men
HelScrl-s, hvor Condc lig-
gq fik ogse sin del af vmd-
faldet.

lkt. uniddelbart den bed-
ste forudsehing, i-ltie jeg,
tor et sommerretreai unde.
navnet Cloudless Summer
canp (skyfti sommerlejr)
med ccnicrcG andeligc oveF
hoved Chilkyi Nyima Rinpo-

Men sundat morgen iil €-
heaistart var himlen forun-
derligvis bE og skyf , ogso-
len varmede. Og sAdan for
blev det hele ugen. Deltager
ne, der var konmci fra hclc
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verden, fik den bedste side af
dcn ddsk€ sommer at se.

Den direkte (om)vej
Dzogchen besknves som en
mcScl direkte vej til endeml
leL erkcndelsen af selve bud-
dhanahrren, lores oprindeii-
ge nahir der i dzogchcn kal-

Den slags tiliaLcr vesicF
landinge, inkbsive under
tegnede, for den buddhisti
skc vcj iil oplysning kan for

- Uden medftlel* er der
lkke tale om oplysnlng, slgsr

Chokyl Nylma Finpoch€.

mange af os frensia snnklet
og for nogle oSse pertentlig

Jeg har udligere veret pri
et par dzogchenreireab pn
Vaktcenteret ned Jes Ber-
telsen og gladede mlg nu
til at opleve ct mer. traditio-
ncLt buddhistisk dzoSchen-

Gofrde ligger idyllisk pa
HelgenPs omgivet af gronne

bakker og marker og jeg va.
heldig en afdagene at sidde i
grasset sammen med Erik
Pema Kunsang, dcr cr ste-
dets d]larmalerq bcmyndi-
gct af Chdkyi Nyina Rinpo-
chc. (Drarda har flere bet] d'
ninSer, her: l*rc" eller Bd'

Dzog.hen er bade en me
get enkel og en meget kom-
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6.400.000 tantraer
Dzogchen bygger p5
6.400.000 tantratekstei (jo,
den er god nok), derhandler
om ali fra universeis opstaen
og den opindelige naiur til
vejen dertil og tuldendelsen.
De mange tekter ligger alle i
temPlet Pa Gomde o8 de
rylder ljdl skal jeg hilse og
sige.

Den udbredte misforsiael-
sc om enlelihed og hurtig-
hed - at der er tale om en di-
rekte vej - udspringer af, at
man fra begyndelsen I dzog-
chen rar udpeget endemAlet.

I den almindelige bud
dhisme se at sige piaktiserer
mm og praktiserer og piak
tiserer ... for til sidst at na op-
lysningen. Man vddrer op
ad et bjerg for til sidst at fe en

I dzogchen springer man
ofte dirEkte ud ha Apollo:13
og kan se hele universet.
Man far fra begyndelsen af
udpeget sindets natur af me-
steren. Man far en lille ople-
velse af at v;ere en buddha.
Iarst derEfter begynder tr;e-
ningen, forklarEde Erik mig,
mens engelstr tysk og alle de
skandlnaviske sprog blev
talt tundt om os pa grespla
nen i en skon kakofoni.

Jeg husker min forste rene
oplevelse af sindets naiul
sotn lige dele fantastisk og
;e.efiygtindgydende. Sidst-

Gomde
- dzoachen i Danmark

RansiungYoshe Gomd€ - idaglig iale blot Gomde
- er et libelansk"buddhistisk cenl€r pa H€b€nas.

Der edes al Ch6kyr Nyima Rinpoche, sor €r son al
1 900tallels bffi enllig slalsle dzogchenmesrer'lull-
Urgyen Finpoche. Chitkyi Nyima besoger Gonde
mindsl sn gang om Aret.

Cenlrel huser ogsa undervisnng i andre asper

Henv: Bangjlng Yeshe Gomde, Smedehal-
den 3, Esby, 8420 Knebel, lli. 86 35 68 35,

wwwgomoe.oK.

Erik Pema Kunsang er
dharmalerer pA Gomde.
Han varl 16dr oversetler
lorTulku Urgyen Finpoche,
1 goGtallers iormenrlig
siorste dzogchenmestei

plicerct sag. Bede en direkte
vej og s5 alligevel ikke. Pa
int.oduktionsniveau e. det
enkelt ' det handler om at
genkende sindets natur

- Men det er blot en lille
del af dzogchen. v€sterl-n-
dinge har det bare med kun
at ville have flodeskutumet
p, toppen af kagen. De vil
ikke besveres fred selve ka
gen, tallerkenen, bordet og

Erik Pema Kunsang var
igemem 16 rir personlig op-
passer og tolk for Chdkyi
Nyimas far Tulku Urgyen,
der.egnes for en af 1900 tal
lets stsrste dzogchenl;erEre.

n€vnte fordi jeg fik sai min
"normale" bevidsthed sa
ekstremt i peispektiv Jeg
vidst€ med det samme, at
"det her kommer ikke iil at
ge ovel', og at nange ire-
ningstimer lA forude.

Det er svart at satte pr--
cise oid pe bade flve leren
og oplevelseme. "Hvis iao
kan besk.ives, er det ikke
tao", som det hedder Der er
efter min mening mindelser i
dzogchen om esensen i zen
og af advaiia veddtalaren,
son den kendes fra Shaila-
ra og Ramda Maharsi. Hvis
de fingeipeg ellers kan hj-l-

lkketrening
Hvor andre tradiiioncr bc-
v€ger sig langsomt og grad-
vist frem in]od en erkendel-
se, er metoden i dzogchen
altsa, at mesteren udpegel
tilstanden foi den praktise
rende hvorefter det store ar

En ting er at ger*ende
.igpa. Det kever en udpeg-
ning fra en, der flv er dei
Derefter skal genkendelsen
opretholdes og gores stabil.
Det krever megen praksis,
saSde Chttkyi Nyima lnder
en af sine bel-iinger i lobet

Hans ord undersire8ede

nin egen oplevelse. Jeg fik
forcte gang rigpa udpeget i
2003 af les Bertelsen. Men 6t
er at have set et lille glimt
hvor fmiastisk den oplevel-
sc ellcrs er - noget adet er at
fastholde og stabilisere per-
spektivet. Dei er ikke let,
nen krever daglig iraning.
Efter otte'ni ars trening op-
lever jeg stadjg at v;erc be-
gyn.ler

Del der star i vejen for er
kendelsen af rigpa er vores
almindelige, dualistiske
sind dcr i dzog.hen kaldes
sor, og dets smerteskabende
ideer om beg€r, alereionet
adskilthed og begrensnin'
ce.

Med Chdkyi Nyimas ord
besiar teningen i at "ikke

- Meditation skal i dzog
chen fo6tAs som en kontinu
erlig skabelsc af fortrolighed
med rigpa. Det cr ikkc cn
teknik, men en erkendelse.
Det er en ikke trening, vi
kan ogsa praktise.e, nAr vi
spiser, gir og samtaler

Ud over at dzogchenvejen
inkluderer alle de kendte
metoder iil at afvikle, udvik-
le eller kultivere sindel lig-
ger hovedvagten pe at gen-
kende den oplyste tuldkom-
ne natur iigpa der hele ti
den er og altid har varet til

''vores oprindelige naturer ikke noger, vi skallindei
ikke nogel viskalholde lasl omtikke noget, viskal
dirigerevores sindforar erkende.Vier ikke ude paat
opn6 nogettikke ude pe al lorlolge nogetiikke ude pa
al L,ndqe nogel oO lkke ude pd al konstruere noqel,'

NYI ASPEKT & GU DENjanuarmarls20l2 37



Genkendt som lille
Chdkyi Nyima Binpoche, Gomdes andelige overho'
ved. olev allercds 1r, ar gammel genkendl son den
syvende rkamarion al den lrbelarshe lana Gar
Druochen. Kon efler besleg han ronen pA sin lio.

gengefs klosler.
Han flygtede fra Tib€l rjl Nepal som
ung. Her uddannode han sis inden

for r.arma r.agyri, D kung Kagyrj

Dzogchen er ikke en leknik, nen en e endelse,

og Nyjngma-traditioneme.
| 1974 oprenede han sam'

men m€d sin far og bror Ka
Nying Shedrub Ling-klosle-
rc1, hvor han lrods sin 

'rngealder blev abbed- Han be-
gyndle saml dig at undervi
se veslef endinge.

Oen mundllige overleverin9 lra
mesbr ril elev er alqorende i
dzogchen, oe centrale belaringer
medtages ikke i mesrrenes bogei

stede forud for alle sindeis
tankcmessigc idccr 08 kon'

Siddende her i Gomdes
smukke tempel fik jeg ikl<e
kun bekraftet bele.ingerne
hos Jes Be.telsen, men ogsi
h-uklet trAde af storre forstii
eLse tiLbage til mit forste
mode med Eckhart ToLle i In-
dien i 2002. Tolles l€rc har
formeli intet med dzogchen
at gsrc, men Chokyi Nyimas
klare ord hjalp mig til at se
fo.skelle oS ligheder

Det et bare et spo.gsmAl
om at erkende det ... Ingen-
ting at gore, intet at opna, in-
iet at undge, intct ai skulle
befri sig fra - bloi se virkelig'

heden som den er Er det
for let iil at iro p;i?, grinte
Chdkyi Nyima sporgendc
under €n af sine beleringer

Vores oprindelige natur
er ikke noget vi skal findel
ikke noget vi skal holde fast
om; ikke noget, vi skal diri-
gere vores sind for at erken-
de. Vi cr ille ude pa al op-
ne noSe! ikke ude pa ai
forfolge noget, jkke ude pe
at undgA noget og ikke ude

pl at konstruere noget.
- og si er dcn der pludse-

lig. Klar ly*nde og medfo
lcnde. Uden medfolelse er
der ikke tale om oplysning.
Rigpa e. tomhed 08 bevidsf
hed smeltet sammen med-
folende, kla., bevidst tom-
hed. Vi skal hele tidcr have
vores b€vidsthcd og medfo'
lelse for oje, sagde han.

Den gradvise praksis
Ifolge Chajkyl Nyima er det
dog b5de indbildsk og farligt
at hoppe direkte fra jorden til
shgens oversie trin - clzog-
.hen. Der ville ikke vare no-
gct at falde tilbage pA, og der
ville mangle en kulliveiin&
sa rigpa kunne fastholdes.
Erik forklarede det s6ledes:

- Ikke-garen er den rode
trad i dzogchen. Men forud-
setningen er anerkcndclscn
af den oprindelige natu. og
integrationen af den i alle

' Det er potentielt farligt at
tro, at man er lremme, og at
detba.e handler om at sidde
stille og ikle gore eller mene
noget. Man er jo heLlcr ikke
l-ge, fordi man ejer en hvjd
kttel og har et stetoskop ofr
kring halsen, sagde han.

Jeg var heldig at have
Ch.jkyi Nyima pA tomands-
hlnd under en gdtur - han
var under retreaici valdig
social og tilgangelig og var
sagar ned os i Kaiiegat at
svonmc en af dasene. leg
spurgic iil prakis efter ud
pegnr.gen.

- Ngdndtoen er nodvendig
for alle. Kun uendeligi fa kan
pga. frugier fra lidligere liv
fastholde erkendelsen uden
deme tr-ning, svarede han
insisierende mcd en fasthed i
de ellers sa milde ojne, der
gav mig oplevelsen at at han

Ngiindroen er den piaksis,
der omfatter 100.000 tif
fl ugtslof ter og bodhisaiiva-
lofter, 100.000 recitationer at
serlige mantraer 100.000
mandalaof ringsmeditationer
og 100.000 gurumeditatio
neL Den kan tage ar at gen-

Mest€rlere
Chijkyi Nyima havde ugen
i8emem peNonlige samtaler
med deltagerne. Hvor banalt
det end lyder, se oplevede
jeg i de korte, men megei be-
rorendd samtaler med han
pr-cis d€t, der forbindes

Dp ni  vanocr

Den tibelanske Nyingma.skole opererer
med nilorskellige yaraer (ladoje.), der angi-

ver forckellige veje til oplysning. De anses som
lgeverdige og kan hver iser lede til buddha-

Dzoqchen indeholder alle ni, m€ns de svrige otle
ikke indeholder dzogch€n. Der er ikke helt enighed
om, hvoruidt de skalopleves som et konlinuum hen
rmod d/ogchen. eller om hved niveau nodvendigvis
ska "lefdiggsres" luldstendigt, isr det naste kan
betredes. En lerer kan godl anbelal€ €n dzog'

chenprakllser€nde at arbeide med leorl og
leknikker fra de andre yanaer.
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med kun de siarste meshe:
barberbladets klafhed, en
boblende humor og en dyb
kerlighed.

Larerelev-forholdet er
hcli ccntralt i d€n tibetanske
buddhismc.lcg fik Erik iil at

Det er ligesom hos hend-
v€rke.ne. Vikender det soh
meste.l€re. Man kan kun fa
slendebrev hvis man har
sti€i i larc hos en mester, der
selv d-dcn vidcn i egen per-

Man kan ikke forsta dzog-
chen ved at l;ese om det.
Man kotrfrer iil at tage o.
dene for at v?ere neningen.
Og man vil ikke kunne vide
om man er pa rette vej. Det
kan kun cn m.ster se og be-
krefic, sagdc han og tilfoje-
de, at de centrale clzogchen-
beladnger i ovrigt aldrig ta-
8es med imeshenes bogei

Morgenen efter den siorc,

afsluttende fesimiddag (ve-
getaisk naturligvis - som de
Lekre naldder havde varcl
hele ugen takket vere en
f1€mragende kok) begyndte
skyerne ldgsomt at hakke

Comde igen.
Cloudless Sunm€r Camp
var bogstaveligt tali ovre.

leg korte mod SjaLland i
den stille regn. Glad for og
taknemlig over ai havc feet
rigpa udpeget igen, og inspi-
reret til at fortsette hin dag
ligc praksis. Dagene med
Ch.jkyi Nyima havdc pi den
mest uforsiilte made mindet
tnig om, ai hver cncste dag
helst skal leves mcd klarhed
og kerlighed - og en massc
humor Og at den evne er
iboende i osalle. a

Bo Heihann ertournalisl, forfal-
ler og abejder med ledeses-
og organ satonspsykologi. Henvl
wwwboheirnann.com, tt. 20 83
85 88.

ATtUSInA-

nornmPl lPrP

Dzogchen (atry€ga pa sanskrit) er iden
tibelanske buddhisme Juldendelsen ai Bud'

dhas Lere - rcalisationen al selve buddhanalu-
ren. Dzogchen kan overs@ties Iil den storc fuld-

lfslge Nyngma-skolen blev buddhismen og dzog-
chen bragr ril Tibsr ai Padmasambhava i 8ootaller.
Gardb oole (rodl 716 f.Kr.) var den 'olsle larer
menneskeskikkelse i dzogchentraditionen. Nyingma-
shoan, son er den eldsle al de lre slore buddr s-
lis\e skoler i Tibet. var den 'orsle, der beslrev

Den mundilige ilansmission fra mester lil
elev er hell atgsrende. Laren or bevel

genforta[ pa en tidssvarende made i
en ubrudt, levende irad lion siden

Garab Dorje.

Del tibelarck-buddhistiske oentsr
Gomd6llgg€r nalursk nl pe Hebenas.
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