
THe Dagpo eDucaTional FunD
Stichting The Dagpo Educational Fund is opgericht met 

het doel de culturele, educatieve en levensbeschouwelijke 

aspecten van de boeddhistische tradities van de klooster-

universiteit Dagpo Shedrub Ling te ondersteunen, waar 

ook ter wereld, zodat deze tradities kunnen voortbestaan 

en gedeeld kunnen worden met hen die hierin geïnteres-

seerd zijn.

een TRaDiTie Van geWelDlooSHeiD
De Boeddha leerde dat vrede, waar iedereen naar ver-

langt, in de eerste plaats van binnen uit ontstaat in het 

bewustzijn van ieder mens. 

danks alles hebben de monniken zowel in Tibet als in In-

dia kans gezien de tradities aan de nieuwe generatie over 

te dragen.

OOst OntmOet West
Door de veranderde omstandigheden zijn de tradities niet 

meer alleen bij de Tibetanen bekend. Vanaf eindjaren ’70 

is het lamrim-onderricht geleidelijk aan bekend geworden 

in andere Aziatische landen en ook in het Westen, waar 

het waardering heeft gevonden en opmerkelijk relevant 

blijkt in de huidige samenleving. Dagpo Lama Rinpochee 

is een van de leraren die de lamrim onvermoeibaar in Oost 

en West onderwijst.

De kern van de eeuwenoude tradities in Dagpo She-

drub Ling is het bestuderen en beoefenen van de lam-

rim, een boeddhistisch onderricht dat vooral is gericht 

op het ontwikkelen van geweldloosheid, liefde, mede-

dogen en wijsheid in de eigen geest. 

onTSTaan Van Dagpo SHeDRub ling
Na de voltooiing van zijn belangrijkste werk, de Grote 

Lamrim, overhandigde Je Tsongkhapa (1357-1419), stich-

ter van de Tibetaans-boeddhistische gelugpa-traditie, een 

kopie van de tekst aan zijn leerling Je Lodrö Tenpa. Hij 

verzocht hem een klooster te stichten in Zuid-Tibet en 

daar de Grote Lamrim te onderwijzen, te bestuderen en 

te verspreiden. Je Lodrö Tenpa Pel Sangpo vestigde 
daarop een kloostergemeenschap in de Dagpo-streek. 

Later in 1473 zou dat Dagpo Shedrub Ling worden. Vanaf 

het eerste moment tot 1959 is het onderricht van de 

Grote Lamrim er zonder onderbreking van leraar op leer-

ling doorgegeven.

JaRen Van oVeRleVen 
Na 1959 werd het onder het Chinese beleid steeds moei-

lijker de oorspronkelijke kloostertradities te behouden. 

Een aantal monniken vluchtte naar India. Daar volgden 

moeilijke jaren van overleven en hing het voortbestaan 

van deze kostbare tradities aan een zijden draad. On-



Dagpo lama RinpocHee
Dagpo Lama Rinpochee is in 1932 in Tibet geboren en 

werd zeer jong herkend als de incarnatie van een be-

langrijke boeddhistische leraar. Op dertienjarige leeftijd 

begon hij zijn opleiding in de boeddhistische filosofie 

in Dagpo Shedrub Ling. In 1959 vluchtte hij naar India 

en vertrok een jaar later naar Frankrijk. Vanaf 1961 tot 

aan zijn pensionering in 1993 onderwees Dagpo Lama 

Rinpochee de Tibetaanse taal en cultuur aan de School 

voor Oosterse Studies, verbonden aan de Sorbonne in 

Parijs. 

Tot op heden deelt Rinpochee zijn rijke kennis van boed-

dhistische methodes met een groeiend aantal mensen in 

Europa, Azië en de Verenigde Staten.

WeDeRopbouW
Onder de bezielende leiding van Dagpo Lama Rinpochee 

en met hulp van vele mensen is een kleine groep mon-

niken in Noord-India in de Kullu Vallei begonnen met de 

wederopbouw van de Dagpo kloosteruniversiteit. Sinds 

2005 staat daar een klooster, een lagere school voor kin-

deren uit de wijde omgeving en een medische post. Hier 

wonen en studeren nu ongeveer 140 monniken en krij-

gen 115 kinderen onderwijs.

VOOR MEER infORMatiE::

www.thedagpofund.org
info@thedagpofund.org 

tel. 055 36 01 459 (luciènne Teunissen)

De stichting is ingeschreven bij de KvK te Utrecht 

onder nummer 30223716. 

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis.
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In de winter is het zo koud binnen dat ze liever buiten lesgeven als de zon schijnt...

HeT VooRTbeSTaan 
Om zorg te kunnen dragen voor het voortbestaan van 

deze tradities op de langere termijn is op verzoek van 

Dagpo Lama Rinpochee in Nederland in 2007 The 

Dagpo Educational Fund opgericht. Met de opbreng-

sten worden lange termijnprojecten gefinancierd om zo 

de tradities waar ook ter wereld te kunnen laten voort-

bestaan.
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