
Det offisielle programmet til det første besøket av Hans 
Hellighet den 17. KarmapaOgyenTrinleyDorje til Europa

Tyskland 28. mai – 9. juni



Hyllest

Denne verdens forgiftning og fiende, 
sa han, er økningen av sinnsgiftene. 
Han kuttet av denne framveksten med visdommens sverd.

Denne verdens mødre og fedre, 
framhevet han, er de utallige levende vesener, 
og han nærer dem med kjærlighet og medfølelse.

Denne verdens gleder og lidelser, 
hevdet han, er resultatet av våre egne handlinger, 
og han viste oss hvordan vi kunne rense vår karma.

Denne verdens tilflukt og veiviser, 
forstår jeg, er Sakyaenes prins, 
og jeg bøyer meg ydmykt for hans føtter.
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Hans Hellighet  
den 17. Karmapas budskap

Det er et stort antall studenter som er forbundet med Karma Kagyu-tradisjonen i tibetansk 
buddhisme i mange europeiske land. Det er også mange mennesker som har en direkte 
forbindelse med Karmapa, og som i de siste tyve årene eller så har uttrykt ønsket om 
at jeg kunne komme til Europa. Dette har blitt et veldig viktig mål i mitt liv. Helt fra 
barndommen av har jeg hatt dette ønsket dypt forankret i mitt hjerte, og i år er det et 
sterkt håp om at det vil lykkes meg å besøke Europa. Dette er en god nyhet for meg og for 
alle som har invitert meg. Jeg håper at alle våre forhåpninger og ambisjoner om å møtes i 
Europa kan bli oppfylt.

Jeg er meget takknemlig til dere alle, til alle sentrene og studentene som har gjort 
forberedelser i så lang tid med bønner og ønsker om at jeg skulle bli i stand til å komme. 
Derfor håper jeg å kunne komme til Europa, ikke bare i år, men også mange ganger i 
framtiden.

Det er veldig vanskelig å huske tidligere liv. Selv om vi har levd utallige liv tidligere, 
husker vi dem ikke nødvendigvis. Det er mange kompliserte forhindringer mellom hvert 
liv og mange karmiske formørkelser. Da jeg var veldig ung pleide jeg å se på barnebøker 
fra Europa. Delvis inspirert av dem hadde jeg i blant en opplevelse av å være i naturlige 
omgivelser i Europa for lenge siden, hvor jeg levde på en veldig behagelig og lykkelig måte.

Jeg tror at for meg er det viktigste jeg kan gjøre er å følge i den 16. Karmapas fotspor. Jeg 
ønsker å føre videre alle de aktivitetene han påbegynte og de inntrykkene han etterlot med 
kropp, tale og sinn på Europa og menneskene der, det vil si å fortsette hans aktiviteter og 
legge et godt fundament i mine elever. Det er mitt første ønske.

For det andre, som en buddhistleder som lever i det 21. århundret, håper jeg også på å 
kunne arbeide, ikke bare for materiell framgang, men også for indre lykke og velvære for 
alle verdens menneskers. Å kunne finne en måte å skape ytre betingelser som et middel til 
å utvikle indre fred og glede på, er hvor jeg plasserer mine forhåpninger og anstrengelser. 

Det er ikke bare at jeg liker Vestens kultur, men jeg oppfatter meg som å ha en stor 
kjærlighet til den vestlige sivilisasjon. Spesielt beundrer jeg vestens teknologi, poesi og 
mange andre ting som har sin opprinnelse i Europa. Jeg blir også beveget av å lese Vestens 
historie og jeg studerer den med stor interesse.
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Jeg tror at alle religioner prøver å bringe alle mennesker ut av uvitenhetens søvn og 
nærmere virkelighetens sanne natur. Jeg stoler fullt ut på at kristendommen, som de andre 
religionene, arbeider for å så frø til nytte og lykke for menneskeheten. Som buddhist og 
menneske anser jeg kjærlighet, vennlighet, vennskap og ømhet for hverandre til å være 
noen av de viktigste og naturlige kvalitetene ved det å være et menneske. Min oppfatning 
er at alle religionene prøver å arbeide for at disse kvalitetene utvikles i alle mennesker. Jeg 
tror at alle religioner arbeider for å fremme positiv adferd og inspirere mennesker. Derfor 
mener jeg at de alle er veldig gagnlige.

Jeg mener at verden beveger seg sammen meget raskt. Kommunikasjon er blitt veldig 
hurtig og forståelsen mellom øst og vest vokser. På grunn av denne utviklingen blir 
forestillingen om at vi er én verden stadig mer innlysende. Derfor blir det veldig viktig 
for oss alle å se på verden som et hele og prøve å arbeide for å gagne alle levende vesener. 
Jeg prøver også å arbeide mot det målet. Jeg mener denne beslutningen er hva alle vi 
mennesker som lever nå trenger å ta.

Jeg har ikke noen spesielle ambisjoner om å spre buddhismen, selv om jeg selvfølgelig har 
et ansvar og en plikt til å bringe dharmapraksis til alle dem som har en forbindelse med 
Dharma. Jeg er rede og venter på å tjene og rettlede dem som praktiserer buddhismen  
i henhold til Dharma. På den annen side, om du kaller det Dharma eller ikke, så mener jeg 
at det det viktigste er å bli en god person, å ha gode tanker og handle positivt, å kunne 
være en kilde til nytte for alle vesener. I blant føler jeg at å bruke navnet på en religion  
(i dette tilfellet buddhismen) ikke er så fruktbart, fordi det kan gi et inntrykk av å være noe 
begrenset og ekskluderende.

Denne verden er en enorm familie med millioner av medlemmer og alle er avhengige av 
hverandre. Det er viktig at vi respekterer og setter pris på hverandre og forstår hverandres 
viktighet. Vi burde prøve å skape en verden med vennlighet og kjærlighet. Jeg mener at vi 
i framtiden må dele ansvaret med å skape en mer likeverdig og kjærlig verden. Jeg ønsker å 
arbeide mot et slikt mål så godt som jeg kan. Jeg mener at det er viktig at vi alle gjør det samme. 

Ogyen Trinley Dorje
Den 17. Karmapa
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Vi ønsker Karmapa 
velkommen

Fra den 28. mai til 9. juni 2014, vil Hans Hellighet den 17. Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, 
for første gang besøke Europa. Han reiser til Kamalashila, hans europeiske hovedsete 
i Tyskland og til Berlin. Hans elever og venner har lenge ventet på denne lykkelige 
begivenheten og ønsker ham velkommen med stor glede. Vi håper at dette kan bli en årlig 
hendelse med nok tid til å besøke alle Europas hjørner slik at han kan dele sin dype visdom 
og umåtelige medfølelse.

Karmapa er en av de mest avholdte åndelige mestrene og religiøse lederne fra Tibet og hans 
tradisjon dateres tilbake til det ellevte århundret, til den første Karmapas tid, til Dusum 
Khyenpa («Den som kjenner de tre tider», 1110-1193). Siden da har alle Karmapa-lamaene 
forutsagt sin egen gjenfødsel og derved skapt en tradisjon med gjenfødte lamaer som 
er unik for Tibet. Videre er Karmapa ene ikke bare ledere for en større tradisjon innen 
tibetansk buddhisme, men også linjeholder i de fleste visdomstradisjonene bevart i Tibet.

Karmapa ene lever sine liv som autentiske mestre, legemliggjør Buddhas aktiviteter og 
gagner alle levende vesener. Historisk sett så har mange av Karmapaene hatt et enormt 
antall elever både i og utenfor Tibet. Men de har aldri innehatt noen politisk makt selv om 
deres innflytelse har nådd langt utover. Noen av Karmapaene har vært lærere til keisere 
og konger i Kina, Mongolia, Bhutan, Nepal og andre steder i Himalaya-områdene i India.

Hans Hellighet den 16. Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, reiste til mange deler av Europa 
og Amerika og delte den dype visdommen som han legemliggjorde. Selv de som bare 
kunne møte ham én gang omtaler denne hendelsen som ett av de viktigste øyeblikkene 
i deres liv. Han etterlot et sterkt inntrykk på dem som traff ham, ja endog på mange som 
ikke så ham, og ble en av de viktigste lærerne som brakte buddhismen til Vesten. 

Den 17. Karmapa er kjent for sitt mot, medfølelse, engasjement, kreativitet og lærdhet. 
Både før og etter sin flukt fra Tibet er han blitt trenet i alle tradisjonene av gammel visdom 
som kom til Tibet for over tusen år siden. Han ble en stor mester; ivrig etter å dele og alltid 
åpen for å lære mer.

Karmapas besøk til Europa vil oppmuntre til økt samarbeid mellom Østens dype visdom 
og Vestens avanserte vitenskap og teknologi. Helt avgjørende for det 21. århundret vil 
dette åpne opp nye perspektiver på begge sider og bringe videre det pionerarbeidet som er 
påbegynt av Hans Hellighet Dalai Lama.

Samtidig med at vi på en dyptfølt og entusiastisk måte ønsker Hans Hellighet den  
17. Karmapa velkommen, vil vi også takke alle hans lærere, og spesielt Hans Hellighet 
Dalai Lama for hans faderlige vennlighet og vedvarende veiledning av den unge Karmapa. 
Vi ønsker også å takke styresmaktene og folket i India som har tatt i mot Karmapa som 
en æret gjest i deres land og åpnet dørene for dette besøket. Videre har den sentrale 
tibetanske administrasjon gitt verdifull støtte til alle forberedelsene.

Til sist ønsker vi å gi vår store takk til de lokale og sentrale myndighetene i Tyskland som 
har gjort dette besøket mulig.

 
 

Ringu Tulku
Offisiell koordinator for Karmapa i Europa 2014
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Hans Hellighet den 17. Karmapa 
Ogyen Trinley Dorje
BæRER AV BuDDHAAKTIVITETER

Den første Karmapa, Dusum Khyenpa (1110-1195) begynte systemet med å gjenkjenne 
inkarnerte lamaer i Tibet for over 900 år siden da han forutsa sin egen gjenfødsel.  
På tibetansk betyr «Karmapa» en som opprettholder Buddhas aktiviteter. Karmapa grunnla 
også Karma Kagyu-grenen av Kagyu-tradisjonen i den tibetanske buddhismen. Alle  
16. Karmapa er ble mestre med spesielle kvaliteter, høyt respektert og aktet av 
alle tradisjonene innenfor den tibetanske buddhismen og av folk i Tibet og i hele 
himalaya-området. Noen av Karmapa ene ble til og med lærere for mongolske og kinesiske 
keisere. Da den 16. Karmapa flyktet fra Tibet, ofret kongen av Sikkim ham land for å kunne 
bygge et stort klosterkompleks, som senere ble Rumtek-klosteret.

Hans Hellighet den 17. Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, ble født i et avsidesliggende 
område av Øst-Tibet inn i en nomadefamilie i 1985. Han ble funnet ved at man fulgte 
instrukser som den 16. Karmapa hadde etterlatt i et «forutsigelses brev» og hans identitet 
ble bekreftet ikke bare av Tai Situ Rinpoche og Gyaltsap Rinpoche, men også av Hans 
Hellighet den 14. Dalai Lama. I 1992 ble Karmapa gjeninnsatt i Tsurphu-klosteret, det 
tradisjonelle hovedsetet til Karmapa-linjen i Tibet.

Allerede svært tidlig begynte han å vise tegn til at han ville bli en leder med stor kraft 
og lærdom. Han ga sin første offentlige innvielse i en alder av åtte år og mestret snart 
all den undervisningen som munkene i Tsurphu kunne gi ham. Han begynte å lede 
gjennomoppbyggingen av Tsurphu-klosteret, som allerede var påbegynt. Han fikk også 
bygget en «shedra», en klosterhøyskole, i Tsurphu samtidig med at han veiledet klostre og 
sentre rundt om i verden. Den unge Karmapa ble en magnet for tilhengere over hele Tibet 
og i mange andre land. Han begynte også å gjenkjenne reinkarnasjonene til andre viktige 
Kagyu-lamaer, som f.eks. Jamgön Kongtrul Rinpoche.

Da Karmapa var 14 år gammel bestemte han seg for å ta den farligste og mest utfordrende 
handlemåten da han flyktet fra Tibet til India, av to grunner. For det første fikk han ikke 
lov til å få sine lærere fra India inn i Tibet og kunne således ikke få sin tradisjonelle 
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trening som åndelig leder. For det andre så han tegn til at han ville bli brukt mot Hans 
Hellighet Dalai Lama.

Verden ble beundrende vitne til hvordan den 14 år gamle Karmapa helt i begynnelsen av 
det 21. århundret ankom Dharamsala og tok tilflukt ved Hans Hellighet Dalai Lamas føtter. 
Indias regjering mottok ham som en æret gjest og han har siden bodd i Gyuto-klosteret 
i Dharamsala. Her har han mottatt en tradisjonell monastisk undervisning og alle 
nødvendige overføringer under veiledning av Kagyu-mestre og av Dalai Lama, som utpekte 
Khenchen Thrangu Rinpoche som hans hovedlærer.

Ved siden av å være en lærd person og lærer innenfor alle områder av tibetansk-
buddhistiske studier, så er hans poesi, malerier, kalligrafi og spesielt hans sanger og 
skuespill – komponert og regissert sammen med kunstnere i «The Tibetan Institute of 
Performing Arts» - høyt verdsatt. Han liker å studere språk og kulturer til forskjellige 
asiatiske og vestlige land og han har tatt klasser i sanskrit, hindi, kinesisk, koreansk, 
vietnamesisk og engelsk. Han er også interessert i moderne vitenskap og har deltatt aktivt 
i «Mind and Life» - konferansene med H.H. Dalai Lama i Dharamsala.

Karmapa tok ansvaret for å lede Karma Kagyu-tradisjonen innen buddhismen i en tidlig 
alder og har i løpet av kort tid avstedkommet mange reformer og framgang i studier 
og disiplin i Karma Kagyu-klostre for både munker og nonner. Karmapa gjorde Kagyu 
Mönlam til hovedplattform for sine aktiviteter. Denne årlige samlingen i Bodhgaya for 
å gjøre ønskebønner tiltrekker tusenvis av munker, nonner og tilhengere fra hele verden 
og spesielt fra Himalaya-området. Karmapa startet sine reformer ved å undervise munker 
og nonner om hvordan man skal kle seg, sitte, gå og prostrere korrekt og videre hvordan 
man mediterer og ber. Den internasjonale «Kagyu Mönlam Chenmo» er en perle, ikke 
bare for sine inspirerende ønskebønner og undervisning, men også for sin disiplin og 
internasjonle deltagelse. Bønnene og undervisningen blir oversatt til 12 ulike språk og 
lagt ut som webcast til hele verden.

I 2007, etter å ha vært vegetarianer i flere år, oppfordret han sine klostre til å slutte å 
servere alt slags kjøtt i sine spisesaler. Han forklarte at hvis vi skulle ha virkelig medfølelse 
med dyrene og aspirasjonen om å lette på deres lidelser, så burde vi også omsette dette  
i handling. Etter hans undervisning gikk tusenvis av hender opp i været fra munker, nonner 
og legfolk som tok løftet om å bli vegetarianere. Dette er en storartet demonstrasjon av 
hvordan han underviser ved å være et eksempel.
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Karmapa har også gjort store forandringer i undervisningsopplegget til klosterlærestedene. 
Han har endret strukturen av den årlige Kagyu Gunchö, vinterdebatten, hvor elever fra 
klosterhøyskolene kommer sammen i en måned for å studere og debattere buddhistisk 
filosofi. Nå inkluderer vinterdebatten en turnering med priser til den beste høyskolen, de 
beste individuelle debattantene og den mest entusiastiske studenten. I løpet av denne 
tiden gir hans Hellighet undervisning om en viktig filosofisk tekst innen Kagyu-tradisjonen 
som blir etterfulgt av en tre dagers konferanse.

I 2014 laget Karmapa historie ved å grunnlegge en årlig «Arya Kshema Winter Dharma 
Gathering» for Karma Kagyu-nonner og ved å utvide deres tilgang til høyere utdannelse. 
Ca. 300 nonner deltok. Nonnene ikke bare debatterte, men tok ansvaret for alle aktivitetene 
som ritualer, chanting og disiplin for hele forsamlingen. Dette er kun ett eksempel som 
illustrerer hvordan Karmapa arbeider for å styrke kvinner på alle måter.

På en TED-konferanse i Mysore, erklærte Karmapa at åndelige ledere må ta et ansvar og en 
lederrolle når det kommer til sosiale utfordringer som miljøkrisen og kvinners rettigheter. 
Han har selv forpliktet seg til dette mens han også inspirerer andre til å følge etter.

Karmapa ser på beskyttelse av miljøet som synonymt med dharmapraksis. Han har sagt 
at han har som mål at tibetanske buddhistklostre skal føre an i sine lokalsamfunn m.h.t. 
miljøspørsmål, spesielt nå som lokalsamfunnene i Himalaya-regionen begynner å merke 
de enorme konsekvensene av klimaendringene. I 2009 grunnla han, og er fortsatt leder 
for, Kyoryug («miljø» på tibetansk), en forening av eco-klostre i Himalaya. I dag består 
foreningen av over femtifem buddhistiske munke- og nonneklostre som implementerer 
miljøprosjekter over hele Himalaya-regionen. I tillegg til miljøretningslinjer har 
foreningen også laget et populært hefte som heter: 108 ting du kan gjøre for å beskytte 
jorden. Bortenfor Himalaya, oppmuntrer han mennesker i i-landene om å bruke færre 
ressurser og forenkle sine liv.

Karmapa er en regelmessig og populær besøkende i tibetanske skoler og høyskoler. Han er 
blitt et eksempel på mot, engasjement og er en sterk forsvarer av autentiske tradisjoner, 
samtidig som han er åpen for positive, moderne innflytelser på tibetanere generelt og 
ungdom spesielt. Tibetanere som bor i Tibet kaller Dalai Lama, Panchen Lama og Karmapa 
for Tibets sol, måne og stjerne. Karmapas engasjement for den yngre generasjon har 
produsert to viktige bøker: Framtiden er nå og hjertet er edelt. Karmapa har sagt mange 
ganger at han føler en dyp forbindelse med dagens ungdom og liker å engasjere dem i 
diskusjoner og dialog.
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Karmapa har også deltatt i mange interreligiøse dialoger og buddhist-konferanser hvor 
han kjemper for miljøsaker, kvinnesaker, ungdomssaker og fremme av ikke-sekterisme 
med respekt for alle åndelige veier.

Han er tradisjonell, autentisk, innovativ og kunstnerisk i sin måte å gjøre ting på. Som 
eksempel, i januar 2014, framførte han Guru Padma Sambhava lamadanser i Bodhgaya, 
som ble utført i overensstemmelse med den autentiske og tradisjonelle måten å gjøre det 
på. Men han inviterte nonner til å ta del i de hellige dansene, noe som aldri har skjedd før 
i Karma Kagyu-tradisjonen. Disse dansene er av de mest velsignede og storartede religiøse 
forestillingene i den tibetansk-buddhistiske kulturen.

Hans hellighet den 16. Karmapa reiste til mange steder i Europa og Amerika og etablerte 
mange sentre og grupper. I ettertid har Karmapas elever og støttespillere gjentatte ganger 
invitert den 17. Karmapa til å besøke dem. I mai 2008 gjorde han sin første reise til Vesten, 
da han reiste til uSA hvor han underviste på mange av dharmasentrene som er under hans 
ledelse, så vel som i store haller og arenaer. Han besøkte uSA igjen i 2011.

Nå, i 2014, gjør han sin første reise til Europa og oppfyller således sitt sterke ønske om å 
besøke vårt kontinent. Som sin forgjenger føler også den 17. Karmapa en sterk, personlig 
forbindelse med Europa. Han forteller ofte at han fornemmer at han i et av sine tidligere 
liv levde som en bonde i Europa. 
 
For mer informasjon om Hans Hellighet den 17. Karmapa, vennligst besøk:

www.karmapafoundation.eu og www.kagyuoffice.org
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DHARMA-UNDERVISNING AV  
HANS HELLIGHET DEN 17. KARMAPA

BUDDHISMENS ESSENS

Buddhismens essens er som de følgende versene uttrykker:

 Ikke foreta noen onde handlinger 
 Hengi deg til alt som er edelt 
 Tem ditt eget sinn 
 Dette er Buddhas undervisning

All Buddha-dharma kan oppsummeres med instruksjonen om å gi opp det som skader 
andre og heller gjøre det som gagner dem. For mennesker generelt, og spesielt for dem 
som følger åndelige tradisjoner, er den viktigste forutsetningen for å være en buddhist 
å framelske en altruistisk motivasjon… Det er nødvendig for en som trener i åndelighet 
å ha et rolig og fredsommelig sinn og altruistisk holdning...Hvis du sammen med det 
opprettholder et tydelig åndelig syn så vil du være i stand til å gagne både deg selv og 
mange andre. 

(Råd fra hjertet av Karmapa)

VÅR FELLES GRUNN

Inne i hver av oss er et edelt hjerte. Dette hjertet er kilden til våre fineste aspirasjoner for 
oss selv og for verden. Det fyller oss med motet til å handle i tråd med våre aspirasjoner. 
Vår edelhet kan bli formørket i blant, tildekket med små tanker eller blokkert av forvirrede 
og forvirrende følelser. Men allikevel ligger et edelt hjerte intakt inne i hver av oss, klar til 
å åpne seg og gis til verden. Vår oppgave er å gjenkjenne dette edle hjertet inne i oss og 
lære å forbinde oss med det og gjøre det til grunnlaget for alt vi gjør og føler. Når vi rydder 
vekk alt som blokkerer det kan dette hjertet endre verden. 

(Hjertet er edelt)
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MAHAMUDRA OPPSTÅR SPONTANT

Å trene i Dharma dreier seg ikke om å gjøre en god forestilling med kroppen og talen. 
Det gjelder å blande Dharma med sinnet, dvs. å temme våre forherdete sinn og minske 
mentale forstyrrelser. Vi kan ikke la Dharma være på utsiden av våre daglige liv.

Mahamudra-instruksjonene sier at vi ikke må gi etter for våre mentale forstyrrelser, men 
når de oppstår så bør vi ikke bekymre oss om dem. Som eksempel kan vi si at hvis en er på 
en reise så vil man oppleve forskjellige landskap. Man må ikke stoppe opp for å se hva som 
er der og man trenger heller ikke å bli forskrekket. Reisen må fortsette. Vi har en tendens 
til å ta det vi møter på veien som vår eiendom. Snarere er livet en reise for å oppdage 
mentale forstyrrelser og å se etter deres virkelige natur… Ved å fôre dem blir de bare 
sterkere…. Hvis vi ikke underholder dem vil de bli overvunnet av seg selv. All Dharma har 
bare ett formål. Alle de dype metodene har som mål å luke ut våre mentale forstyrrelser….

Å være fast bestemt på å integrere Dharma inn i våre hverdagsliv er den praktiske måten 
å tilnærme seg dharmatreningen på.

(Hans Hellighet Karmapas undervisning på Root-instituttet i Bodhgaya, India, februar 2014)

MEDFØLELSE ER GRUNNLAGET FOR ALL 
TRENING

Grunnlaget for buddhistisk trening er en altruistisk holdning og ikke-vold. Med andre 
ord så er grunnlaget for buddhistisk trening vennlig kjærlighet og medfølelse. Av disse 
to kvalitetene så mener jeg at medfølelse er viktigst. For å si det generelt så utvikler vi 
vennlig kjærlighet på basis av medfølelse. Vår medfølelse må ha et vidt omfang. Den må 
ikke bare inkludere oss selv, men alle levende vesener. I henhold til Mahayana-undervis-
ningen så har alle levende vesener en gang vært våre foreldre, noen er våre nåværende 
foreldre og noen vil bli det i framtiden. Derfor har alle levende vesener en forbindelse 
gjennom ømhet overfor oss… alle disse levende vesenene er individer som vi er forbundet 
med…. Når vår medfølelse blir ekte og dyp så vil det vi gjør mot andre være gagnlig uten 
at vi trenger å anstrenge oss eller tvile på det.  

(Råd fra hjertet av Karmapa) 
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ET MENINGSFYLT LIV

Jeg tror at våre liv bare kan synes meningsløse hvis vi 
tenker på det på en begrenset måte, som bare det som er 
forbundet med oss direkte. For meg personlig, hvis jeg 
skulle se på mitt eget liv på den måten ville det forekomme 
meg ganske meningsløst. Å bære dette store navnet, flykte 
fra Tibet, alle anstrengelsene siden da – det ville neppe ha 
vært verdt så mye ståhei bare for én person - meg! Men når 
jeg ser på mitt liv som noe utvidet og ser at jeg kanskje kan 
bringe litt lykke og glede til iallfall én person, så vet jeg at 
mitt liv har hatt virkelig betydning. 

(Hjertet er edelt) 

KJØNNSIDENTITET – ALT ER I SINNET

Selv om vi har et ubegrenset potensial, så kan vi ende opp 
med å føle oss innestengt i en spesiell rolle i livet eller i en 
spesiell forståelse av hvem vi er. Hvordan kan dette skje? 
Vi begrenser oss når vi tar på oss spesielle identiteter og 
så tror at dette er hva vi virkelig er og må være. Vi kan se 
dette klart når det gjelder kjønn.

Ofte synes kjønn å definere vår plass i verden og i våre 
livserfaringer, selv om det ikke er noe annet enn en 
sosialt konstruert identitet. Våre forestillinger om hva 
det innebærer å være en kvinne eller mann – dvs. våre 
kjønnskonstruksjoner – blir gitt mening og viktighet i 
våre hverdagsliv. Vår kjønnsidentifikasjon gjennomsyrer 
så mye av våre opplevelser at det er lett å glemme at de 
bare er forestillinger – forestillinger som er skapt for å 
kategorisere mennesker. Kjønnskategorier er ikke virkelig 
virkelige i seg selv. Med andre ord så er det fabrikkerte 
maskuline «jeg’er» og fabrikkerte feminine «jeg’er» – og 
de er bare ideer som vi har skapt. 

(Hjertet er edelt) 

 

 

Kroppen min er mann, men sinnet mitt har mange 
kvinnelige kvaliteter, så jeg finner at jeg er både mannlig 
og kvinnelig. Derfor har jeg en stor ambisjon om å kunne 
være til gagn for alle levende vesener, men jeg har 
spesielt forpliktet meg til å arbeide for kvinners velferd, 
og spesielt for nonner – så lenge jeg lever. Så lenge jeg 
har dette livet vil jeg arbeide fokusert for deres sak. Jeg 
har ansvaret som overhodet for denne (Karma Kagyu) 
skolen innen buddhismen. Fra denne synsvinkelen lover 
jeg at jeg vil gjøre mitt beste slik at samfunnet av nonner 
mottar alle de nødvendige treningsinstruksjonene for å 
få framgang og utvikle seg på sine områder. Jeg skal gjøre 
mitt beste. 

(H.H. Karmapas tale i Tilokpur - klosteret i 2007)
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BESKYTTELSE AV MILJØET: Å DYRKE  
FRAM NY OMTANKE FOR JORDEN

Nå for tiden synes mange mennesker å behandle jorden som et objekt, som et stykke stein 
og smeltet metall som sirkler rundt solen og som kan brukes og utnyttes som vi ønsker. 
Jorden er en levende organisme, et sammenfiltret nettverk bestående av millioner av 
livsformer. Hun er kilden til våre liv og vårt velvære. Hvis vår moder jord skal overleve 
kan vi ikke fortsette å leve som vi gjør. Vi trenger en radikal forandring i både holdning og 
adferd - og starte med oss selv. Vi som individer må velge å leve enklere og være tilfreds 
med mindre. Alternativet er nesten utenkelig. Forestill deg hva som skulle skje hvis vi 
skulle komme til å miste dette vårt eneste hjem, Jorden. Vi har ingen andre steder å dra. 

(Miljøkalender, 2014)

Vi deler denne planeten med framtidige generasjoner. uansett hvor utfordrende det 
måtte være, så er vi ansvarlige for å endre oss slik at menneskers liv på denne jorden blir 
bærekraftige, nå og for århundrene som kommer.

Da vi først slapp ut av Tibet og kom til India, kalte et asiatisk magasin meg for « Årets 
asiatiske helt». De listet opp flere «helter» hvert år. De forstår at Asia og verden trenger 
mange helter. For å bli sanne helter må vi virkelig generere en edel aspirasjon. En virkelig 
edel beslutning kan avstedkomme edel adferd. Enhver av oss kan basere våre handlinger 
på vårt edle hjerte og bli til helter. 

(Hjertet er edelt)

ÅTENKE NYTT OM KJØTT

Å bruke våre ressurser for å ale opp dyr for slakting minsker de ressursene vi kunne ha 
brukt mer effektivt for å mate flere mennesker. Er kjøttspising bærekraftig i det lange løp 
hvis vår målsetning er å gjøre slutt på sult i verden? Jeg tror at dette er et spørsmål som 
vi må stille oss selv. Å tenke nytt når det gjelder vårt kjøttforbruk er en måte hvor vi som 
individer kan ha en direkte innflytelse. Vegetarianisme berører mange etiske spørsmål, 
men det er også en sak når det gjelder beskyttelse av miljøet. Vår avhengighet av kjøtt er 
en større faktor mht. klimaendringene, avskogning og forurensning. Ca 20% av jordens 
utslipp av klimagasser skyldes dyr som ales opp for menneskemat. Metangassen som 
slippes ut av husdyr bidrar mer til klimaendringer enn karbondioksyd gjør. Det forteller 
oss at hvis vi mennesker gjør en betydelig endring mot å bli vegetarianere så kan vi på 
dramatisk sett redusere global oppvarming. 

(Hjertet er edelt)
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Å STYRKE DAGENS UNGDOM: 
FRAMTIDEN BEGYNNER NÅ

Framtiden til våre samfunn er avhengig av dagens ungdom. Hvis ungdom har entusiasme 
for utdannelse, etikk og fred, vil vi ha et solid fundament for framgang. Hvis ikke, så 
forsvinner grunnlaget for en god framtid.

Våre forhåpninger for en bedre framtid legger et tungt ansvar på den yngre generasjonen. 
Hvordan kan man best møte denne utfordringen? Prøv å utdanne deg på områder som vil 
gagne samfunnet. Ta opp åndelige disipliner som vil åpne ditt hjerte og ditt sinn. Samarbeid 
med andre og skap harmoniske forhold til andre mennesker, uansett etnisk tilhørighet, 
kjønn eller alder. Prøv å gjøre alt det du kan for å stoppe misbruk av naturressurser og 
meningsløs ødeleggelse av miljøet. Med en etisk vurderingsevne kan du – en ungdom av i 
dag – skape velstand for verden og menneskeheten.

Om du vil gå i en positiv retning er fullstendig opp til deg selv. Du må bli din egen lærer og 
prøve å tenke ut hva som trengs for å nå dine mål. Ta ansvar for deg selv. Bare du kjenner 
til dine egne hemmeligheter, ingen andre kan lese ditt sinn. Hvis du ønsker forandring så 
ikke forvent hjelp fra andre uten at du tar et initiativ selv. 

(Framtiden er nå)
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Å LØSE KONFLIKTER: SKAP EN 
HJERTE-TIL-HJERTE-FORBINDELSE

Mitt forhold til dette begrepet om en hjerte-til-hjerte eller sinn-til-sinn-forbindelse er ganske 
interessant, fordi jeg som en åndelig leder prøver alltid å åpne mitt hjerte til andre og tilby min 
hjerte-til-hjerte og sinn-til-sinn-forbindelse til andre på en ekte måte. Men på den annen side 
så er jeg alltid blitt rådet til å legge vekt på intelligensen framfor hjerte-til-hjerte-forbindelsen. 
Grunnen er, i min situasjon, at hvis jeg ikke stoler først og fremst på min intelligens, så kan noe 
farlig skje med meg.

Så det er et interessant paradoks i spill her, men jeg hadde en virkelig slående opplevelse en 
gang da en gruppe fra Afghanistan kom for å besøke meg og vi hadde en virkelig interessant 
samtale. Så vi endte opp med å snakke om Bamyan-buddhaene, som, som dere vet, ble sprengt 
i stykker for en del år siden i Afghanistan. Men bakgrunnen for vår samtale var de forskjellige 
tilnærmingene til åndelighet i de muslimske og buddhistiske tradisjonene. På grunn av Islams 
syn på avgudsdyrkelse så finner man ikke mange fysiske representasjoner av det guddommelige 
eller åndelig frigjøring der. I den buddhistiske tradisjonen finnes det mange buddhastatuer som 
er høyt aktet. Så vi snakket om forskjellene mellom tradisjonene og hva som mange mennesker 
oppfattet som en tragedie da Buddha-statuene ble ødelagt.

Men jeg foreslo at vi kanskje kunne se på det hele på en positiv måte. Hva vi så da 
Bamyan-buddhaene ble ødelagt var materie som ble oppløst – noe solid substans som falt 
sammen og ble brutt i stykker. Kanskje kunne vi se på det som noe som lignet Berlinmuren? 
Der hadde et skille som hadde holdt to grupper mennesker fra hverandre falt ned og åpnet opp 
en dør for bedre kommunikasjon. Så på denne måten kan det alltid være mulig for oss å få noe 
positivt ut av ting og som kan hjelpe oss til å forstå hverandre bedre. 

(Hans Hellighet Karmapa på TED-konferansen, India 2009)
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SOSIAL HANDLING: Å BRY SEG OM 
ANDRE

Sosial handling er en spesiell måte å bry seg om andre på. Det faktum at mennesker 
bor sammen i samfunn er bevis på at vi trenger hverandres omtanke… Fordi vi er dypt 
forbundet så vil en persons velvære henge dypt sammen med hele gruppens velvære. 
Hvis vi skaper sosiale systemer som baseres på at vi er grunnleggende sammenvevd, så 
vil våre samfunn rette seg inn etter hvordan våre liv egentlig er. Det vil gi oss basis for 
et samfunn som er stabilt og som også støtter menneskelig lykke.

Å leve i et samfunn burde være en daglig påminnelse om hvor mye vi mottar fra andre 
og skylder hverandre. En klar forståelse av denne gjelden får vi fra andres vennlighet 
og kan gi et stabilt fundament for sosialt engasjement og aktivisme. Våre handlinger 
tuftes på et enkelt ønske om å bry seg om andre slik som vi er blitt tatt vare på av 
verden. 

(His Holiness The Karmapa at the TED Conference, India 2009)

KJÆRLIGHET SOM VARER

Jeg ønsker å dele med dere en følelse jeg har. Jeg føler at min kjærlighet ikke behøver å 
forbli innenfor begrensningene til mitt liv og min kropp. Jeg forestiller meg at selv om jeg 
ikke lengre skulle være i verden så vil min kjærlighet fremdeles være tilstede. Jeg ønsker 
å plassere min kjærlighet på månen og la månen holde min kjærlighet. La månen bli den 
som oppbevarer min kjærlighet og som tilbyr den til alle slik som månen sender sitt lys 
som når hele verden.

(Hjertet er edelt)
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TAKK TIL

ORGANISERING AV ARRANGEMENTER

Karma Kagyü Gemeinschaft Deutschland e.V. 
I 1978 ble Karma Kagyu Trust stiftet i München. Hovedformålet for Karma Kagyu Trust er å fascilitere 
studier og praksis av tibetansk buddhisme, spesielt i Karma Kagyu-tradisjonen. Den har også som mål 
å etablere kontakt med andre buddhist-tradisjoner og etablere interreligiøse forbindelser, inklusive 
dialoger om vitenskap, kultur og samfunn. Den åndelige lederen er H.H. den 17. Karmapa Ogyen 
Trinley Dorje. 

www.karma-kagyu-verein.de

Kamalashila Institute® 
Kamalashila Institute er det europeiske hovedsetet til H.H. den 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje, 
overhodet for Karma Kagyu-skolen i tibetansk buddhisme. Vi legger mest vekt på undervisningen og 
praktiseringen av Kagyu-tradisjonen slik den er blitt overført av Kagyu linjeholdere siden 900-tallet. 
Instituttet ble grunnlagt i 1981 og er befinner seg på landsbygda, nær Köln, Bonn og Koblenz. Vårt 
senter er under åndelig veiledning av Dzogchen Ponlop Rinpoche. De fastboende lamaene er Acharya 
Lama Sonam Rabgye og Acharya Kelzang Wangdi.

www.kamalashila.de

Bodhicharya Deutschland e.V. / Berlin 
Bodhicharya er en idealistisk utdannelses- og kulturorganisasjon grunnlagt av Ringu Tulku Rinpoche. 
Aktivitetene inkluderer å samle, transkribere, oversette og publisere buddhistisk undervisning og 
materiell for utdanning, i tillegg til å støtte utdannelses- og helsetjenester rundt om i verden. Berlin 
Bodhicharya-senteret ble grunnlagt i 2001 som etterfølger av det tidligere Berlin Karma Kagyu-senteret.

www.bodhicharya.de

Karmapa Foundation Europe 
The Karmapa Foundation Europe (eller KFE) er en internasjonal stiftelse hvor hovedsenteret er i Brüssel. 
Det ble etablert i 2010 av Ringu Tulku Rinpoche som er den offisielle representanten i Europa for Hans 
Hellighet den 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje, øverste overhode for Karma Kagyu-ordenen i tibetansk 
buddhisme, på forespørsel av Hans Hellighet. Stiftelsens formål er å skaffe – på et europeisk nivå og med 
et europeisk perspektiv – støtte for Hans Hellighet den 17. Karmapa og hans aktiviteter. Aktivitetene til 
The Karmapa Foundation Europe varierer fra å støtte Hans Hellighets besøk i Europa, gjøre mulig at hans 
åndelige undervisning blir bedre kjent i Europa, sponse ulike prosjekter og representere Hans Hellighets 
legale interesser i Europa.

www.karmapafoundation.eu

Vi vil gjerne takke alle de engasjerte hjelpere, generøse sponsorer og administrasjonen til Hans 
Hellighet Karmapa (Tsurphu Labrang) for deres støtte og bidrag og som har gjort dette prosjektet 
mulig. Vi er også svært takknemlige til Shambhala Publications, Hay House og TED for tillatelse til å 
trykke tekster fra deres publikasjoner og innspillinger, og også den internasjonale Kagyu Mönlam og 
alle fotografer som har delt sine bilder med oss. 
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PUBLIKASJONER  
AV HANS HELLIGHET DEN 17. KARMAPA

The Heart Is Noble
Changing the World from the Inside Out

I 2011 tilbrakte seksten amerikanske studenter én måned i India med en av tibetansk buddhismes 
mest inspirerende ledere, Hans Hellighet den 17. Karmapa, og diskuterte temaer som spenner fra 
matrettferdighet til kjønnsidentiteter og bærekraftig medfølelse. Selv om Karmapa var bare noen få 
år eldre enn dem, det de hørte fra ham forandret deres liv. Hvis du er villig til å ta opp dens utfordring 
kan denne boken endre ditt liv - fra innsiden og ut.

Publisert av Shambhala Publications 2013

Fremtiden er nå - The Future Is Now
Timely Advice for Creating a Better World

Fremtiden er nå, som forener samtidsfotografier med 108 vers om hvordan du kan leve mer medfølende 
og bevisst, er Karmapas første arbeid for en generell målgruppe. I den gir han råd om slike universelle 
og personlige temaer som sosiale verdier, miljø, frihet, ansvar, ensomhet og tilfredshet. Frisk, modig, 
relevante bilder og ukomplisert tekst gjør den gamle buddhistiskelæren tilgjengelig for alle.

Publisert av Altruisme Press 2008

Heart Advice of the Karmapa
For å markere anledningen til hans første besøk til Amerika presenterer Heart Advice of the Karmapa 
noe av innsikten og visdommen til den 17. Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, til glede for folk rundt 
om i verden. Gjennom dharma-samtaler, intervjuer, dikt og sang tilbyr denne ungdommelige mester 
betimelig undervisning om en rekke emner: verdsetting av miljøet, anvendelse av kjærlig vennlighet 
og medfølelse, forståelse av karma, og hvordan vi kan oppleve harmoni med andre religiøse tradisjoner. 
Et utvalg av sanger, essays og dikt av tidligere Karmapaer er også inkludert i denne samlingen, som 
gir et lite innblikk i den rike arven fra disse levende buddhaene gjennom århundrene.

Publisert av Altruisme Press 2008

Ngondro for Our Current Day
A Short Ngondro Practice and Its Instructions

I denne fyndige undervisningen presentert i 2006 av Hans Hellighet den 17. Gyalwang Karmapa 
i Bodhgaya, India, blir studentene veiledet gjennom en forkortet versjon av forberedelsene til 
mahamudra-praksis, som Hans Hellighet har sammensatt med sikte på å gagne utøvere fra i- landene, 
som ofte har travle liv. Den komplette praksis i korte resitasjoner er skrevet på engelsk, tibetansk og 
med tibetansk translitterasjon. Fullstendige instruksjoner for de fire spesielle forberedende øvelsene 
er gitt med unntak av guruyoga. Hans Hellighet veileder elevene gjennom detaljene for hver praksis, 
inkludert visualiseringer av tilflukt, Vajrasattva utrensing og Mandala-praksis, ofte krydret med hans 
gode humor. 

Publisert av KTD Publikasjoner 2010

Traveling the Path of Compassion
A Commentary on The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva

Traveling the Path of Compassion er kommentaren til The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva 
av Ogyen Trinley Dorje, den syttende inkarnasjon av Gyalwang Karmapa. Ogyen Trinley Dorje’s 
kommentarer kobler denne ærverdige teksten med vårt daglige liv og våre dypeste aspirasjoner.

Publisert av KTD Publications 2009 (Densal halvårlige publikasjon)

Deer Park Calligraphies
Denne boken består av vakre gjengivelser av 19 originale kalligrafier tegnet av den syttende Karmapa 
under et opphold i Sarnath, India. Den økonomiske fortjenesten av dette heftet går til det nye 
byggeprosjektet til Karma Triyana Dharmachakra. 

Publisert av KTD Publikasjoner 2004




