Йонги Мингюр Ринпоче в Индия след като се е върнал от ритрийт. Снимка: Паул МакГоуън

Поздрави от Индия!

Беше цяло приключение когато пристигнахме в Индия и се срещнахме за първи път с Мингюр
Ринпоче. Първите няколко дни бяхме в Делхи, където четиримата – заедно с Ани Мао Ронг и
Чин Юнг – в продължение на два дни, прекарахме много часове заедно с Ринпоче. Той ни
разказа всичко за неговото отшелничество и сподели виждането си за бъдещето на Тергар
общността. Успяхме да му разкажем, че общността процъфтява, докато той беше далеч и
зададохме много въпроси, които се бяха насъбрали през последните четири години. Ринпоче
има много идеи вдъхновени от преживяванията му по време на ритрийта. Очакваме с
нетърпение деня, когато ще ги сподели с общността.

Негово светейшество 17-я Кармапа, Йонги Мингюр Ринпоче и инструкторите на Тергар заедно с
Линда, Ани Мао Ронг и Чи Юнг от Тергар Азия. Снимка: Паул МакГоуън

През тези няколко дни, бяхме отседнали в един и същи хотел с Негово Светейшество Кармапа,
който беше в Делхи за да даде учения. През това време имаха ежедневни срещи с Мингюр
Ринпоче. Бяхме щастливи да обядваме с Кармапа, Мингюр Ринпоче и други гости и беше
прекрасно да ги гледаме как бъбрят и се смеят – наслаждаваха се искрено на присъствието си
един на друг. Придружихме Мингюр Ринпоче на среща с Джамгон Конгтрул Ринпоче, друг
важен учител от Кагю приемствеността. Посещението беше кратко, но беше много приятно да
се видят двама големи учители свързващи се отново. През престоя ни в Делхи много хора
идваха в хотела, в който бяхме отседнали, за да посетят Мингюр Ринпоче, така че той
прекарваше част от деня в приемане на посетители от цял свят.

Четиримата инструктори на Тергар с Мингюр Ринпоче. Снимка: Tergar International

В четвъртък си приготвихме багажа и заминахме за манастира Шераб Линг, седалището на
Негово Високопреосвещенство Таи Ситу Ринпоче, един от четирите основни учители на
Мингюр Ринпоче. Сгушен в полите на Хималайте, в северозападна Индия, този величествен
манастир е мястото, където Мингюр Ринпоче е прекарал голяма част от младите си години,
включително и много години в ритрйт. При пристигането си Мингюр Ринпоче беше посрещнат
от стотици монаси и монахини, силно развълнувани да го видят отново след толкова много
време. Мингюр Ринпоче си проправи път през тълпата и се срещна с Тай Ситу Ринпоче, който
през това време беше в едномесечно отшелничество. Неочаквано бяхме поканени и
присъствахме на тази забележителна среща.

Първа среща между Йонги Мингюр Ринпоче и Кхентинг Тай Ситу Ринпоче. Снимка: Паул
МакГоуън

Срещата започна с даряване от Мингюр Ринпоче на мандала – символичен подарък,
пресъздаващ цялата вселена. След това той седна близо до Тай Ситу Ринпоче. Седяхме
притихнали на противоположната страна на Тай Ситу Ринпоче, докато двамата говореха тихо на
тибетски. След няколко минути Тай Ситу Ринпоче се обърна към нас и започна да говори на
английски. Обясни ни историческата свързаност между предишните Тай Ситу Ринпоче и
Мингюр Ринпоче, а също така колко е важно да се поддържат ученията от тази приемственост,
за да бъдат достъпни и за следващите поколения. През цялото време той се усмихваше и
смееше едновременно и сериозно и безгрижно. Всички бяхме развълнувани от неговото
присъствие и се чувствахме невероятно щастливи да прекараме известно време с нашите
двама учители, в този толкова специален момент. След около половин час тръгнахме и Тай
Ситу Ринпоче се върна към своя ритрийт.

Йонгей Мингюр Ринпоче и Тай Ситу Ринпоче. Снимка: Паул МакГоуън

През последните няколко дни, Мингюр Ринпоче се срещаше редовно с Тай Ситу Ринпоче. Също
така приемаше посетители по няколко часа всеки следобед. Въпреки отдалечеността на
манастира, имаше стотици посетители, които идваха да се срещнат с него. Вчера Мингюр
Ринпоче даде първите си учения, след като се завърна от ритрийт. Първо посети монашеският
център за тригодишен ритрйт в Шераб Линг и даде учения на отшелниците. След това посети
манастирския колеж (шедра) и държа реч пред няколкостотин монаси. Каза на монасите, че
изучаването на будистка философия не е само теоретично упражнение, но трябва да се
основава на практика и пряк опит. Също така говори за важността да имаме състрадателна
мотивация за учене и практика, подчертавайки, че това трябва да се прави за да помогнем на
другите, а не заради собствените си интереси и амбиции. След като напусна манастирски
колеж, Ринпоче посети и центъра за тригодишно отшелничество на монахини, като прекара
следобеда там, давайки учения.

Мингюр Ринпоче даряващ традиционна благословия на монаси и хора от общността в
манастира Шераб Линг, Индия. Снимка: Паул МакГоуън

Срещахме се с Ринпоче по няколко часа всяка вечер, за да продължим нашите разговори.
Последната вечер записахме няколко филма за общността. Скоро, ще имате възможност да
гледате тези филми и да чуете от Ринпоче за преживяванията му по време на отшелничеството.
Това е забележителна история!

Йонги Мингюр Ринпоче и инструкторите на Тергар. Снимка: Tergar International

Утре ще се върнем в Делхи с Мингюр Ринпоче. На следващия ден ще се разделим. Мингюр
Ринпоче ще пътува до Катманду, където ще посети неговия манастир, брат си Цокни Ринпоче,
дядо си, майка си (която срещна в Делхи) и многото негови ученици в Непал. Ще бъде там само
няколко дни, преди да се върне в Шераб Линг. В късния декември, ще пътува до манастира
Тергар в Бодхгая, където ще остане няколко месеца. Той сподели, че престоят му в Бодхгая, ще
е добър период за онези които искат да го посетят. Все още не е решил дали ще даде учения
докато е там.

Междувременно ще се върнем в САЩ и ще започнем подготовка за посещение на Мингюр
Ринпоче в Европа, Северна и Южна Америка. Все още нямаме никакви конкретни детайли, но
се надяваме, че Мингюр Ринпоче ще е в състояние да пътува на запад следващата година.

Мингюр Ринпоче и четиримата инструктори на Тергар. Снимка: Tergar International

Мингюр Ринпоче изрази голяма благодарност за онова, което общността е постигнала за
последните няколко години. Докато е бил в отшелничество, нашия ангажимент като общност
към практиката, към помощта един към друг и към това да направим света едно по-добро
място само е нараствал. От името на Мингюр Ринпоче искаме да ви благодарим за всичко,
което сте направили, за да запазите ученията живи в сърцето си.

С най-топли пожелания,
Кортланд, Едуин, Мишин и Тим

