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Head Dharmasõbrad!
Drikung Kagyu Ratna Shri Dharmakeskus on asutatud üle 20 aasta tagasi. Dharmakeskus on läbi
teinud mitmesuguseid perioode – väga aktiivsetest vaiksemateni. Ilmuvad uued koguduseliikmed,
osa vanu aktiivseid liikmeid taandub või jätkab dharmategevust või harjutamist mujal. See näitab, et
dharmakeskus on elav, aktiivne, pulseeriv nagu elusorganism. Ilmub uusi värskeid ideid ja inspiratsio
onipuhanguid, millest osa realiseerub, osa mitte. See on täiesti normaalne. Selle pika aja jooksul on
keskuse kindlaks tugisambaks olnud meie lugupeetud laama Drupon Sangyas Rinpoche.
Drikung Kagyu Ratna Shri koguduse esimeste liikmete palvel saatis Drikung Kagyu koolkonna
ülemlaama Tema Pühadus Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche 2001. aastal Eestisse oma õpilase
Drupon Sangyas Rinpoche. Sellest ajast saadik on paljud asjad muutunud, Eestist on saanud Drupon
Sangyas Rinpoche teine kodumaa. Meie laama juhendamisel on paljud Eesti inimesed teinud oma
esimesed sammud meditatsioonipraktikas, õppinud iidset budistlikku filosoofiat ja võtnud varjupaiga.
Inimesed on võtnud ette rännakuid Indiasse, Tiibetisse, Nepaali ja mujale ning mõned on leidnud ka
teisi õpetajaid ja praktikaid, jätkates oma vaimset arengut mõnel teisel teel. Drupon Sagyas Rinpoche
sõnul on inimesed, kellega ta kohtub, nagu vanad sõbrad ja Eesti Drikung Kagyu kogukond on nagu
Dharma sõpruskond.
Drikungi keskus on ikka ja jälle otsinud sponsoreid ja erinevaid finantseerimise allikaid, peamiselt
eesmärgiga ülal pidada oma praktikakeskust ning andmaks kõigile huvilistele võimaluse osaleda
keskuse korraldatud üritustel. Kahjuks pole keskuse finantsiline areng kulgenud alati meie soovide
kohaselt, ent oleme siiski saavutanud peamise: Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus on säilitanud oma
stabiilsuse. Kõik meid külastanud õpetajad on märkinud sama: budistlikku kogukonda on lihtne
rajada, ent raske ülal pidada. Eriti siis, kui vaimseks juhiks on autentne laama, elava õpetuse otsene
edasikandja. Peaksime mõtlema nendele budistlikele kogukondadele, kus resideeruv laama puudub.
Nemad võivad ainult unistada sellisest hindamatust võimalusest. Meil on see kõik tänu heaendelistele
põhjustele, vastastikuselt sõltuvatele tingimustele ja meie karmasidemetele.
Meie hindamatu dharmakeskus eksisteerib ainult tänu annetustele, mis me saame keskuse liikme
telt, toetajatelt, ürituste tasudest ning õpetustel kogutud annetustest. Tegelikult ei suuda liikmete
regulaarsed annetused katta isegi mitte poolt meie igakuistest kulutustest. Ka need inimesed, kel
pole võimalik midagi annetada, on sellegipoolest teretulnud meie dharmakeskuses ja õpetustel, igal
konkreetsel juhul on võimalik kokkuleppele jõuda, sest oma panuse võib anda ka mingil muul moel
keskuse tegevust toetades.
Kõigil dharmakeskustel on samad probleemid, me ei erine selles osas teistest millegi poolest. Finan
tside teemaline diskussioon on käinud kogu meie dharmakeskuse eksisteerimise aja. Ja uskuge, kui
vähegi võimalik, oleksid kõik meie üritused tasuta. Peamine põhjus, mispärast me peame tasu küsima,
on vajadus katta meie kulutused.
Selleks, et dharmakeskus saaks oma tegevust jätkata, on meil vaja katta järgmised igakuised kulu
tused: üür kõigi kommunaalkuludega (meie puhul dharmakeskus koos laama elupaigaga), laama
igakuine söögiraha + maksud, muud kulutused (internet, kodulehekülg jne). Kõik võivad veenduda, et
me ei üüri luksuspinda, Dharmakeskus on üsna lihtne ruum, puudub isegi korralik köök ja vannituba.
Praeguse seisuga on meil umbkaudu 57 registreerunud liiget. Neist 14 liiget teevad igakuise püsi
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annetuse, mõned teevad aastase suurema annetuse, summad on erinevad ja me oleme tänulikud iga
panuse eest nii liikmetelt kui toetajatelt, sest ilma selleta ei jääks meie keskus kestma.
Veel üks kululiik on külalisõpetajate visiidid, mil me peame katma külalisõpetaja sõidupiletid, söögi,
ööbimise, õpetuste ruumide rendi ja muud jooksvad kulud. Suurem osa selliste sündmuste sisse
tulekust läheb annetusena õpetajale. Annetatud raha kasutatakse peamiselt õpetaja kloostri toe
tamiseks või õpetajate projektide, näiteks budistlike raamatute ja paljude teiste dharmategevuste
heaks.
Meie laama, keskuse eestseisus ja kõik aktiivsed liikmed loevad kuud või sündmust edukaks, kui meie
tulud ja kulud jäävad tasakaalu; kui kõik kulud on kaetud ja kui võimalik (aga alati see pole võimalik),
jääb midagi meie pangakontole, et katta Dharmakeskuse igakuiseid kulusid. Keskuse kõik tegevused
põhinevad vabatahtlikul tööl. Kõiki finantside üksikasju arutatakse avalikult üldkoosolekul, kõik tege
vused on läbipaistvad ja kõik võivad osaleda või nõuda finantsaruannet või muid aruandeid. Kõigil
on võimalus anda oma panus mitte ainult finantsiliselt, vaid ka värskete ideede, nõuannete või muude
tegevustega.
Peaksime kõik meeles pidama, et Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus on kõik need aastad kestnud
tänu teie heldeile annetustele ja toetusele. Meie lugupeetud laama on endiselt Eestis ning me saame
õpetusliini õpetajaid kutsuda Eestisse ainult tänu teie toetusele.
Meie peamine eesmärk on hoida Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus tegevuses kõigi hüvanguks, kes
on huvitunud Buddha õpetusest.
Paraku oleme viimase aasta jooksul olnud miinuses peaaegu iga kuu ning paari tuhande euro
suurune varu on peaaegu otsakorral. Seetõttu vajame igakülgset toetust ja iga annetus on koguduse
jaoks erakordselt tänuväärne. Suureks abiks on ka vabatahtlik töö.
Kui teil on küsimusi, ideid, tagasisidet või soovite midagi jagada, palume lahkesti meiega ühendust
võtta. Kui soovite Drikung Kagyu Ratna Shri Tallinna koguduse liikmeks astuda, olete teretulnud. Kui
teil on soov anda mis tahes viisil oma panust dharmategevuse edendamiseks Eestis, olete oodatud
meiega kontakteeruma.
Driking Kagyu Ratna Shri Tallinn
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