
ОФІЦІЙНА ПАМ’ЯТНА ПРОГРАМА ПЕРШОГО ВІЗИТУ ЙОГО 
СВЯТОСТІ КАРМАПИ XVII ОҐ ’ЄНА ТРІНЛЕЯ ДОРДЖЕ ДО ЄВРОПИ

НІМЕЧЧИНА | 28 трАвНя – 9 ЧЕрвНя  



ПОШАНА 

Трутизна і ворог цього світу, сказав він, –  
Це паростки отрути в розумі.
Він відсік ці паростки мечем мудрості.

Батько й мати цього світу, сказав він, –  
Це незліченні істоти.
І він піклувався про них з любов’ю і співчуттям.

Радість і горе цього світу, сказав він, –  
Це результат нашої карми.
І він вказав нам шлях, щоб очистити її.  

Прихисток і провідник цього світу, розумію я, –   
Це Принц Шак’їв.
І я смиренно схиляюся до його стіп.
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ПОСЛАННЯ ЙОГО СВЯТОСТІ 
КАРМАПИ XVII  

В багатьох європейських країнах є безліч учнів, пов’язаних зі школою Карма Каґ’ю 
тибетського буддизму. Також є багато людей, що мають безпосередній зв’язок з 
Кармапою. І ці люди протягом останніх двадцяти років висловлювали побажання, 
щоби я відвідав Європу. Це було дуже важливою метою в моєму житті. З дитинства 
я незмінно беріг це прагнення в своєму серці. І в цьому році велика надія на те, що 
мені вдасться відвідати Європу. Це гарні новини як для мене, так і для тих, хто мене 
запрошував. Я сподіваюся, що в цьому році наші очікування і наміри зустрітися в 
Європі здійсняться.

Я дуже вдячний всім вам, усім центрам і учням, які так довго готувалися і молилися, 
щоб я зміг приїхати. Тому я сподіваюся відвідати Європу не лише в цей раз, але 
також багато разів в майбутньому.

Дуже складно пам’ятати свої попередні життя. Хоча ми, можливо, прожили безліч 
життів, ми не обов’язково пам’ятаємо про них. В період між життями виникає 
багато складних перепон і кармічних затьмарень. Коли я був маленьким, я полюбляв 
роздивлятися книжки, привезені з Європи. Під їхнім впливом, я часто переживав 
досвід життя на природі в давній Європі, де я був дуже щасливий.

Я вважаю, що для мене важливо слідувати прикладу Кармапи XVI. Я хочу продовжити 
усі види активності, які він розпочав, і поновити відбитки, які він залишив за 
допомогою свого тіла, мовлення і розуму в Європі і в серцях людей Європи, 
продовжуючи його діяльність і закладаючи міцну основу в моїх учнях. Це моє перше 
бажання.

Друге, як буддійський лідер XXI століття я також сподіваюся працювати, щоби 
принести не лише матеріальний добробут, але також і внутрішнє щастя і благополуччя 
усім людям цього світу. Пошук шляху для створення зовнішніх обставин як засобів 
для розвитку внутрішнього миру й радості – на це я покладаю надії і до цього 
докладаю зусиль.

Я не лише люблю західну культуру, але також вважаю себе шанувальником західної 
цивілізації. Особливо я захоплююся західною технікою, поезією і багатьма іншими 
речами, створеними в Європі. Мене хвилює історія Європи, і я постійно вивчаю її з 
великим інтересом.     
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Я вірю, що всі релігії намагаються вивести людей з темноти незнання і наблизити 
їх до розуміння істинної природи речей. Я абсолютно впевнений в тому, що 
християнська релігія, так само як інші, докладає зусиль, сіючи насіння блага і щастя 
для всього людства. Як буддист і просто як людина, я вважаю, що любов, доброта, 
дружба і людяність є одними з найважливіших природних якостей життя людини. 
Я вірю, що всі релігії намагаються заохочувати позитивні вчинки і надихати людей. 
Тому, на мою думку, всі вони є дуже добродійними.  

Я вважаю, що світ зближується дуже швидко. Засоби комунікації пришвидшилися, 
і порозуміння між Сходом і Заходом зростає. Завдяки розвитку, єдність світу стає 
все очевиднішою. Тому стає так важливо для нас усіх бачити світ єдиним цілим і 
працювати заради всіх істот. Я сам також намагаюся докладати до цього зусиль. Я 
вважаю, що така рішучість дуже важлива в цей час для всіх нас, людських істот.

Я не ставлю собі за мету розповсюджувати буддизм, хоча, звичайно, я несу 
відповідальність і обов’язок принести практику Дгарми тим, у кого є зв’язок 
з Дгармою. Я готовий і чекаю на те, щоби в повній мірі служити і скеровувати 
буддійських практикантів у відповідності з Дгармою. Проте, назвете ви це Дгармою 
чи ні, я вірю, що головне – це стати доброю людиною, мати добрі думки і вчинки, 
стати джерелом блага для всіх істот. Іноді я відчуваю, що називати це іменем релігії, 
в даному випадку буддизму, не зовсім вірно, оскільки тоді створюється уявлення 
про щось обмежене і обмежуюче.

Світ – це велетенська багатомільйонна родина, і всі ми залежимо один від одного. 
Важливо, щоб ми поважали і цінували один одного, визнавали значимість один 
одного. Ми повинні намагатися створити світ, сповнений доброти і любові. Я вважаю, 
що ми всі розділяємо відповідальність за створення рівноправного і люблячого світу 
в майбутньому. Я хочу докласти всіх зусиль заради досягнення цієї мети. Я думаю, 
що для всіх нас важливо чинити так само. 

 

 
Оґ’єн Трінлей Дордже
Кармапа XVII
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ВІТАЮЧИ КАРМАПУ

З 28 травня по 9 червня Його Святість Кармапа XVII Оґ’єн Трінлей Дордже вперше 
відвідає Європу – Інститут Камалашили, його європейську резиденцію в Німеччині, і 
Берлін. Його послідовники і друзі довгий час чекали на цю видатну подію і з радістю 
вітають його. Ми сподіваємося, що цей візит покладе початок щорічним візитам, 
достатньо продовженим у часі для того, щоб Його Святість міг відвідати кожний 
куточок Європи і поділитися своєю глибинною мудрістю та безмежним співчуттям.   

Кармапа – один з найшановніших майстрів і релігійних лідерів Тибету. Його лінія 
бере свій початок у ХІІ столітті в часи першого Кармапи Дюсума Кх’єнпи «Того, 
хто відає три часи» (1110-1193). Відтоді усі Кармапи передбачали своє наступне 
народження, створивши тим самим традицію реінкарнуючих лам, що існувала 
виключно в Тибеті. Більше того, Кармапи – це не лише майстри, що очолюють одну 
з головних шкіл тибетського буддизму, вони також є хранителями ліній більшості 
традицій, що збереглися в Тибеті. Кармапи живуть як істинні майстри, що втілюють 
активність Будди і приносять благо всім істотам. Історично багато Кармап мали 
багато послідовників в Тибеті і за його межами. Хоча вони користувалися великим 
впливом, вони ніколи не брали на себе політичні функції. Деякі з Кармап були 
вчителями правителів Китаю, Монголії, Бутану, Непалу та інших земель в усьому 
гімалайському регіоні.

Його Святість Кармапа XVI Ранґжунґ Ріґпе Дордже відвідав багато куточків Європи і 
Америки, ділячись глибинною мудрістю, втіленням якої він був. Ті, кому пощастило 
зустрітися з ним хоча б раз, згадують про ці зустрічі як про найважливіші моменти 
свого життя. Він залишив глибокий слід в серцях тих, хто зустрічався з ним, і багатьох 
інших, хто ніколи його не бачив, ставши одним з провідних вчителів, що принесли 
буддизм на Захід.

Кармапа XVII відомий своєю сміливістю, співчуттям, відданістю і вченістю. Перед 
і після своєї знаної втечі з Тибету він досконально вивчив усі традиції давньої 
мудрості, принесені до Тибету більше тисячі років тому, і став видатним майстром, 
готовий поділитися своєю мудрістю і відкритий для пізнання нового.

Візит Кармапи до Європи сприятиме співробітництву між священною мудрістю 
Сходу і передовою наукою і технологією Заходу. Критично важливий для ХХІ 
століття, цей обмін продовжить відкривати нові перспективи для обох сторін, 
розвиваючи новаторську діяльність, розпочату Його Святістю Далай Ламою.

Від усього серця вітаючи Його Святість Кармапу XVII, ми також хочемо подякувати 
його вчителям, особливо Його Святості Далай Ламі, за батьківську доброту і 
постійну турботу про Кармапу в роки його юності. Ми хочемо подякувати Урядові і 
народу Індії, що прийняв Кармапу як почесного гостя в своїй країні і відкрив двері 
для цього візиту. Більше того, ми вдячні Центральній тибетській адміністрації, що 
надала важливу підтримку в підготовці цього візиту.   

І, на завершення, ми дякуємо місцевим і центральним урядовим установам 
Німеччини, за допомогою яких цей візит став реальністю.

Рінґу Тулку  
Офіційний координатор, Кармапа в Європі 2014
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ЙОГО СВЯТІСТЬ КАРМАПА XVII ОҐ’ЄН 
ТРІНЛЕЙ ДОРДЖЕ
ТОЙ, ХТО ВТІЛЮЄ АКТИВНІСТЬ БУДД 

Перший Кармапа Дюсум Кх’єнпа (1110-1193) заснував систему розпізнавання 
реінкарнованих лам в Тибеті більше 900 років тому. «Кармапа» тибетською мовою 
означає «Той, хто втілює активність Будд». Кармапа також заснував лінію Карма 
Каґ’ю школи Каґ’ю тибетського буддизму. Всі шістнадцять Кармап були майстрами, 
наділеними особливими якостями, глибоко шанованими всіма школами тибетського 
буддизму, мешканцями Тибету й усього гімалайського регіону. Деякі з Кармап навіть 
були вчителями правителів Монголії і Китаю. Коли Кармапа XVI залишив Тибет  
і прибув до Сіккіму, король Сіккіму подарував йому землю для будівництва великого 
монастиря, який пізніше отримав назву Монастир Румтек.

Його Святість Кармапа ХVII Оґ’єн Трінлей Дордже народився в 1985 році  
у віддаленому куточку Східного Тибету в сім’ї кочівників. Його знайшли завдяки 
інструкціям, що містилися у листі-передбаченні, що залишив Кармапа XVI. Вірність 
розпізнання його перенародження була підтверджена не лише Тай Сіту Рінпоче  
і Ґ’ялцабом Рінпоче, але також Його Святістю Далай Ламою XIV. У 1992 році Кармапа 
був зведений на трон у Цурпху, традиційній резиденції Кармап в Тибеті.

Вже в ранні роки Кармапа проявив ознаки того, що в майбутньому він стане 
лідером, наділеним великою силою та вмінням. Він дарував свою першу публічну 
посвяту у віці восьми років і в подальшому засвоїв усі вчення, що могли дати йому 
ченці Цурпху. Він очолив роботи з відбудови монастиря Цурпху, що були розпочаті 
ще до його повернення. Він також створив шедру, чернечий коледж, в Цурпху,  
і почав керувати монастирями і центрами по всьому світу. Молодий Кармапа став 
магнітом, що притягував послідовників з усього Тибету і зарубіжних країн. Він 
також почав розпізнавати перенародження інших важливих вчителів Каґ’ю, таких 
як Джамґон Конґтрул Рінпоче. У віці чотирнадцяти років Кармапа відважився на 
найнебезпечніший і важкий крок свого життя, здійснивши втечу з Тибету до Індії. 
Для цього було дві основні причини: передусім, Кармапі не дозволяли привезти 
своїх вчителів з Індії до Тибету, без чого він не міг пройти традиційне навчання 
для становлення в ролі духовного лідера. І, по-друге, Кармапа бачив ознаки того, 
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що в майбутньому його можуть використовувати для протистояння з Його Святістю 
Далай Ламою. 

Світ благоговійно спостерігав за тим, як чотирнадцятилітній Кармапа прибув до 
Дгарамсали в перші дні ХХІ століття і знайшов прихисток у стіп Його Святості Далай 
Лами. Уряд і народ Індії прийняли його як почесного гостя, і відтоді він мешкає в 
монастирі Ґ’юто в Дгарамсалі, де отримує традиційну освіту і всі необхідні передачі 
під керівництвом майстрів Каґ’ю і Його Святості Далай Лами, що призначив 
Кхенчена Тхранґу Рінпоче головним наставником Кармапи.

Окрім того, що Кармапа є вченим і вчителем в усіх сферах буддійської науки, він 
також поет, маляр, композитор і драматург: його картини, каліграфія, і особливо 
його пісні і п’єси, написані і поставлені на сцені за участю артистів Тибетського 
інституту сценічних мистецтв, високо ціняться. Кармапі подобається вивчати мови 
і культури народів Сходу і Заходу. Він вивчав санскрит, гінді, китайську, корейську, 
в’єтнамську і англійську мови. Він також цікавиться сучасною наукою і разом з Й.С. 
Далай Ламою бере активну участь в конференціях «Розум і життя» (Mind and Life 
Conferences) в  Дгарамсалі.

Кармапа ще в юності очолив керівництво школою Карма Каґ’ю тибетського буддизму 
і за короткий час здійснив багато прогресивних змін в сфері освіти і підтримання 
дисципліни в чоловічих і жіночих монастирях Карма Каґ’ю. Головною платформою 
для діяльності Кармапи став Каґ’ю Монлам. Це щорічне молитовне зібрання в Бодгаї 
об’єднує тисячі монахів, монахинь і мирян з усього світу, особливо з гімалайського 
регіону. Кармапа почав свої реформи з того, що навчав монахів і монахинь тому, 
як правильно носити чернече вбрання, сидіти, ходити і робити поклони, а потім як 
медитувати і молитися. Міжнародний Каґ’ю Монлам викликає захоплення не лише 
своїми натхненними молитвами, але також завдяки своїй дисципліні і міжнародній 
участі. Молитви і вчення синхронно перекладаються і безпосередньо транслюються 
в мережі Інтернет  дванадцятьма мовами.

В 2007 році після того, як протягом кількох років Його Святість сам був вегетаріанцем, 
він попросив свої монастирі припинити подавати будь-які м’ясні страви в їдальнях 
для ченців. Він пояснив це тим, що якщо у нас є істинне співчуття до тварин і намір 
полегшити їхні страждання, ми маємо також намагатися втілити цей намір на 
практиці. Наприкінці цих вчень тисячі монахів, монахинь і мирян підняли руки, 
обіцяючи відмовитися від вживання м’яса. Це чудова ілюстрація того, як Кармапа 
вчить на власному прикладі.
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Кармапа також вніс великі позитивні зміни в систему освіти в чернечих коледжах. 
Він змінив структуру щорічного Каґ’ю Ґюнчо – зимових диспутів, під час яких 
чернечі коледжі збираються разом аби протягом місяця вивчати і дискутувати з 
питань буддійської філософії. Зараз під час зимових диспутів Каґ’ю проводяться 
змагання, за результатами яких присуджуються премії найкращим коледжам, 
найкращим учасникам диспутів і учасникам, що виявили найбільший ентузіазм. Під 
час диспутів Його Святість також дарує вчення по важливим текстам традиції Каґ’ю, 
а після диспутів проводиться триденна конференція.

В 2014 році Кармапа здійснив історичне нововведення: заснував щорічні зимові 
диспути Ар’я Кшеми для монахинь Карма Каґ’ю і розширив доступ монахинь до 
поглибленого вивчення Дгарми. В диспутах взяли участь біля 300-х монахинь. 
Монахині не лише брали участь в диспутах, але також відповідали за всі види 
діяльності, включно з проведенням ритуалів, співів і підтриманням дисципліни 
всього зібрання. Це лише один з прикладів активності Кармапи з метою надання 
всебічної підтримки жінкам.

У 2009 році на конференції TED (Technology Entertainment Design Conference – 
Конференції «Технології, розваги і дизайн» в Майсурі Кармапа заявив про те, що це 
є його відповідальність як духовного лідера взяти на себе провідну роль у протидії 
таким соціальним проблемам, як екологічна криза і захист прав жінок. Він вирішив 
присвятити себе цьому сам, а також надихає інших слідувати його прикладу.  

Кармапа вважає захист навколишнього середовища тотожним практиці Дгарми. Він 
заявив, що в майбутньому хоче, щоб тибетські буддійські монастирі стали лідерами 
в своїх спільнотах з захисту навколишнього середовища. Це особливо важливо зараз, 
коли гімалайські спільноти починають зустрічатися з величезними негативними 
наслідками зміни клімату. У 2009 році Кармапа заснував і з того часу очолює Кхор’юг 
(«навколишнє середовище» тибетською мовою), асоціацію буддійських монастирів, 
що захищають навколишнє середовище в Гімалаях. Сьогодні асоціація складається 
з більш ніж п’ятдесяти п’яти чоловічих і жіночих монастирів, що втілюють проекти 
з захисту навколишнього середовища по всьому гімалайському регіону. Окрім 
«Настанов з захисту навколишнього середовища», асоціація випустила популярну 
брошуру під назвою «108 речей, які ти можеш зробити для захисту Землі». За межами 
Гімалаїв Кармапа закликає мешканців розвинутих країн використовувати менше 
ресурсів і жити більш простим життям.

Кармапа регулярно відвідує тибетські школи і коледжі. Він став прикладом 
хоробрості, відданості і послідовності у додержанні споконвічних традицій, 
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водночас залишаючись відкритим для позитивних сучасних впливів на життя 
тибетців в цілому і молоді зокрема. Тибетці, що мешкають в Тибеті, називають 
Далай Ламу, Панчен Ламу і Кармапу сонцем, місяцем і зіркою Тибету. Зацікавленість 
Кармапи проблемами молодого покоління призвело до появи двох важливих книг: 
«Майбутнє зараз» і «Серце шляхетне». Кармапа багаторазово заявляв, що відчуває 
глибокий зв’язок з сучасною молоддю і хоче залучити її до дискусії і діалогу.

Кармапа також бере участь в багатьох міжрелігійних і буддійських конференціях, на 
яких виступає на захист навколишнього середовища, прав жінок, молоді, свободу 
від сектантських поглядів і повагу всіх духовних традицій.

Кармапа є традиційним і водночас новаторським і артистичним  у своїх вчинках. 
Наприклад, в січні 2014 року Кармапа виконав ламські танці Ґуру Рінпоче в Бодгаї 
у відповідності до споконвічних традицій, і в той самий час залучив до участі в них 
монахинь, що ніколи раніше не траплялося в традиції Карма Каґ’ю. Ламські танці – 
це найбільш благословенні і величні вистави в тибетській буддійській культурі.

Його Святість Кармапа XVI відвідав багато місць в Європі і Америці, заснувавши 
безліч центрів і груп. Послідовники Кармапи постійно просили  Кармапу XVII їх 
відвідати. В травні 2008 році він здійснив свій перший візит на Захід, відвідавши 
Сполучені Штати, де дарував вчення в багатьох Дгарма-центрах, що перебувають під 
його керівництвом, а також виступив з публічними лекціями для великих аудиторій. 
Він знову відвідав США в 2011 році.    

Зараз в 2014 році Кармапа вперше відвідує Європу, втілюючи свою заповітну мрію 
приїхати на європейський континент. Як і його попередник, Кармапа XVII відчуває 
сильний особистий зв’язок з Європою. Він часто згадує про те, що в одному зі своїх 
попередніх життів він був селянином в Європі.

   

Докладнішу інформацію про Його Святість Кармапу XVII Ви можете знайти на 

Інтернет сайтах: www.karmapafoundation.eu і www.kagyuoffice.org
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ВЧЕННЯ ДГАРМИ ЙОГО СВЯТОСТІ 
КАРМАПИ XVII

СУТЬ БУДДИЗМУ

Згідно цих рядків, суттю буддійських вчень є:

 Не чиніть недобрих вчинків, 
 Творіть досконале благо 
 І усмиріть свій розум –  
 Це вчення Будди.

Вся буддійська Дгарма може бути підсумована настановами не чинити шкоди 
іншим і приносити їм користь… Для людських істот в цілому і зокрема для всіх 
послідовників духовної традиції головна умова того, щоби бути буддистом, полягає 
в зародженні альтруїстичного ставлення… Якщо разом з цим ви поділяєте окремі 
погляди якоїсь духовної традиції, ви зможете принести благо як собі, так і іншим. 

(«Сердечна порада Кармапи»)

НАША СПІЛЬНА ОСНОВА

В кожному з нас б’ється шляхетне серце. Це серце – джерело всього найкращого, 
чого ми бажаємо собі й світу. Воно сповнює нас сміливістю діяти у відповідності 
до наших прагнень. Наша шляхетність часами затьмарена, засмічена дрібними 
думками або закрита заплутаними, оманливими емоціями. Проте, тим не менш, 
шляхетне серце залишається незайманим в кожному з нас, готове розкритися 
і запропонувати себе світу. Наше завдання полягає в тому, щоби розпізнати це 
шляхетне серце в собі і навчитися з’єднуватися з ним, зробити його основою всього, 
що ми робимо і відчуваємо. Коли ми очищуємо все, що його блокує, це шляхетне 
серце може змінити світ. 

(«Серце шляхетне»)    
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МАГАМУДРА ПОСТАЄ СПОНТАННО

Практика Дгарми полягає не в тому, щоб влаштовувати виставу за допомогою 
свого тіла і мовлення, а в тому, щоб поєднати Дгарму зі своїм розумом, усмирити 
свій розум і очистити ментальні затьмарення… Нам не слід розділяти Дгарму  
і своє повсякденне життя… Настанови з Магамудри говорять про те, що нам не 
потрібно слідувати за негативними емоціями, а коли вони виникають, нам не слід 
хвилюватися про них. Наприклад, хтось під час подорожі бачить різні краєвиди. Він 
не має зупинятися, щоб роздивитися, що там є, або хвилюватися з цього приводу. 
Подорож повинна тривати. Ми схильні до присвоєння того, що на шляху. Проте це  
є швидше подорож спостереження за ментальними затьмареннями і споглядання їх 
сутнісної природи. Якщо ми підживлюємо їх, ментальні затьмарення посилюються… 
Якщо ми не звертаємо на них увагу, ментальні затьмарення будуть переможені самі 
собою… Всі вчення Дгарми зводяться до одного і того ж… Всі глибинні настанови 
мають на меті викорінити ментальні затьмарення… Щире послідовне об’єднання 
Дгарми з повсякденним життям – це практичний підхід до практики Дгарми.

(Вчення Його Святості Кармапи в Корінному інституті в Бодгаї, Індія, лютий 2014 року)

СПІВЧУТТЯ – КОРІНЬ УСІЄЇ ПРАКТИКИ

Коренем буддійської практики є альтруїстичне ставлення і незавдання шкоди.  
Іншими словами, коренями буддійської практики є любляча доброта і співчуття. 
З цих двох якостей, я вважаю, що співчуття є найбільш важливим:  зазвичай, ми 
розвиваємо люблячу доброту, спираючись на співчуття… Наше співчуття повинно 
мати широкий фокус, охоплювати не лише нас самих, але й всіх живих істот… 
У відповідності до вчень Магаяни, всі істоти були нашими добрими батьками в 
минулому, деякі з них є нашими батьками зараз, і деякі будуть нашими батьками 
в майбутньому. Через це всі істоти мають з нами тісний зв’язок… всі ці істоти – це 
люди, з якими ми пов’язані… Коли наше співчуття стане істинним і глибоким, наші 
дії на благо інших проявлятимуться без зусиль, вільні від сумнівів.  

(«Сердечна порада Кармапи») 
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ЖИТТЯ, ЩО МАЄ СЕНС

Я вірю, що наше життя може здаватися позбавленим 
сенсу лише тоді, коли ми думаємо про нього обмежено, 
як про щось, що безпосередньо пов’язано з нами. 
Якщо б я сам подивився на своє життя таким чином, 
все в ньому могло б здатися доволі безглуздим. Таке 
голосне ім’я, втеча з Тибету, всі зусилля докладені 
відтоді – стільки марноти заради однієї людини – 
мене! Проте коли я дивлюся на своє життя, як на щось 
всеохоплююче, і бачу, що, можливо, здатний принести 
щастя і радість хоча б одній людині, тоді я знаю, що 
моє життя дійсно має сенс. 

(«Серце шляхетне») 

 

 

ҐЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ВСЕ ЦЕ Є УЯВНИМ

Хоча ми маємо необмежений потенціал, ми можемо 
почуватися обмеженими однією життєвою роллю або 
розумінням того, ким ми є. Як так відбувається? Ми 
обмежуємо себе, коли приймаємо певні ідентичності, 
а потім віримо в те, що вони насправді те, чим 
ми є і маємо бути. Ми можемо  ясно бачити, як це 
відбувається на прикладі ґендерної ідентичності. 
Наші ідеї про те, що означає бути чоловіком чи 
жінкою, наші ґендерні концепції, надають значимість 
і важливість нашій буденності. Ґендерні ідентичності 
пронизують наш досвід так сильно, що легко забути, 
що вони всього лише ідеї, створені для того, щоб 
розподіляти людських істот за категоріями… Ґендерні 
категорії самі по собі, в своїй основі, нереальні… 
Іншими словами, існують штучно створені чоловічі 
«я» і штучно створені жіночі «я», і вони лише ідеї, які 
ми створили… 

(«Серце шляхетне») 

 

 

 

 
Моє тіло чоловіче, але у мого розуму багато жіночих 
якостей, тому я почуваюся наче одночасно трохи 
чоловіком і жінкою. Через це я маю велике прагнення 
принести користь усім істотам, але особливо я 
відчуваю відповідальність до кінця свого життя 
працювати заради добробуту жінок, особливо 
монахинь. Доти, поки в мене є це життя, я буду 
цілеспрямовано і натхненно працювати заради їх 
блага. Я несу відповідальність як очільник цієї школи 
буддизму (Карма Каґ’ю). З цієї точки зору, я обіцяю 
докласти всіх зусиль, щоби спільнота монахинь 
одержувала всі необхідні настанови з практики аби 
досягти прогресу і рухалася в правильному керунку. Я 
зроблю для цього все можливе. 

(Виступ Його Святості Кармапи в жіночому монастирі Тілокпур в 2007 році)
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ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: 
ЗАРОДЖЕННЯ НОВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗЕМЛІ 

Здається, що в ці дні багато людей дивиться на Землю як на об’єкт, шматок скелі 
і розплавленого металу, що обертається навколо Сонця, і вважає, що його можна 
використовувати і експлуатувати як заманеться. Земля – це живий організм, 
взаємозалежна мережа мільйонів форм життя…вона джерело життя і нашого 
добробуту… Якщо наша Мати Земля має вижити, ми не можемо продовжувати 
існувати так, як ми це робимо зараз. Ми повинні радикально змінити своє ставлення 
і поведінку, почавши з самих себе… Ми, індивіди, маємо почати жити простішим 
життям і вдовольнятися малим… Те, що може статися в протилежному випадку, 
дуже важко собі навіть уявити. Уявіть, що станеться, якщо ми втратимо цей наш 
єдиний дім, Землю? Нам більше нікуди йти. 

(«Екологічний календар», 2014 рік)

Ми ділимо цю планету з майбутніми поколіннями. Неважливо, як важко це може 
бути, ми несемо відповідальність за зміну своїх моделей споживання для того, 
щоби людське життя на Землі не шкодило навколишньому середовищу зараз і в 
прийдешні століття… Коли я втік з Тибету і прибув до Індії, один журнал назвав мене 
«Азійським героєм року»… Вони називають кількох «героїв» щороку, розуміючи, 
що Азії і світу потрібні багато героїв. Щоби бути справжніми героями, ми повинні 
зародити шляхетний намір… Дійсно шляхетний намір може привести до шляхетних 
вчинків. Кожен з нас може діяти, прислуховуючись до шляхетності свого серця,  
і стати героєм. 

(«Серце шляхетне»)

ЗМІНЮЮЧИ СВОЄ СТАВЛЕННЯ ДО СПОЖИВАННЯ 
М’ЯСА 

Витрачання ресурсів планети для вирощування тварин на забій різко скорочує 
ресурси, які ми могли б більш ефективно використати, щоб нагодувати більшу 
кількість людей. Чи є вживання м’яса екологічно стійким в довготривалій 
перспективі, якщо наша мета – покласти край голоду в світі? Я думаю це питання 
ми маємо задати самі собі… Змінюючи своє ставлення до споживання м’яса – це 
один із способів, завдяки якому ми, індивіди, можемо безпосередньо впливати 
на результат. Вегетаріанство включає в себе багато етичних аспектів, а також 
пов’язане із захистом навколишнього середовища. Наша залежність від м’яса є 
головною причиною зміни клімату, знищення лісів і забруднення довкілля. Близько 
20 % світових викидів вуглецю спричинюються тваринами, яких вирощують для 
вживання в їжу людьми. Викиди метану, що виробляються худобою, в більшій мірі 
сприяють зміні клімату, ніж двоокис вуглецю. Це свідчить про те, що якщо ми, 
людські істоти, суттєво змінимося і станемо вегетаріанцями, ми можемо значно 
уповільнити глобальне потепління. 

(«Серце шляхетне»)
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НАДАЮЧИ ПІДТРИМКУ СЬОГОДНІШНІЙ МОЛОДІ: 
МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗАРАЗ

Майбутнє нашого суспільства залежить від сьогоднішньої молоді. Якщо молоді 
люди з ентузіазмом ставляться до навчання, етичної поведінки і підтримання 
миру, тоді ми маємо стійку основу для прогресу. Якщо ні, основа для сприятливого 
майбутнього відсутня… 

Наша надія на краще майбутнє покладає велику відповідальність на молоде 
покоління. Як відповісти на цей виклик? Намагатися одержувати освіту в тих 
сферах, які будуть корисні суспільству. Практикувати духовні дисципліни, що 
відкривають наше серце і розум. Співпрацювати з іншими і розвивати гармонійні 
стосунки з усіма людьми, незалежно від їхньої етичної приналежності, статі і віку. 
Робіть все, що в ваших силах, щоби припинити зловживання природними ресурсами 
і несвідоме знищення навколишнього середовища. Завдяки етиці і проникливості 
ви, сьогоднішня молодь, можете привести світ і людство до процвітання.   

Чи підете ви в вірному керунку, залежить лише від вас. Ви маєте стати своїм власним 
вчителем і намагатися зрозуміти, що потрібно для того, щоб досягти своєї мети… 
Самі беріть на себе відповідальність. Лише ви самі знаєте свої таємниці, ніхто інший 
не може бачити ваш розум. Якщо ви хочете досягти змін, не залежте від допомоги 
інших, а беріть ініціативу на себе. 

(«Майбутнє зараз») 
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ВИРІШУЮЧИ КОНФЛІКТИ: ВСТАНОВЛЕННЯ 
ЗВ’ЯЗКУ ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ   

Моє ставлення до зв’язку від серця до серця досить цікаве, оскільки я як духовний лідер 
завжди намагаюся відкрити своє серце іншими і запропонувати себе для справжнього 
зв’язку від серця до серця з іншими людьми. Проте водночас мені постійно радять, що 
я повинен надавати перевагу розсудливому ставленню, оскільки в такому стані, як мій, 
якщо я не буду дослухатися перш за все до власної розсудливості, зі мною може статися 
щось небезпечне. 

Отже тут має місце цікавий парадокс. Якось я мав дійсно приголомшливий досвід, коли 
група з Афганістану прийшла мене відвідати, і ми мали дуже цікаву бесіду. В кінці ми 
заговорили про статуї Будди в Баміані, які, як ви знаєте, були зруйновані кілька років 
тому в Афганістані. Головною темою нашої розмови були різні підходи до духовності 
в мусульманській і буддійській традиціях. Звичайно, в Ісламі з огляду на вчення щодо 
ідолопоклонства, ви не знайдете стільки зображень фізичної подоби божеств або 
духовного звільнення. В буддійській традиції, навпаки, є багато глибоко шанованих 
статуй Будди. Отже ми говорили про різниці в традиціях і про те, що багато людей 
вважали трагедією, – зруйнування статуй Будди в Баміані.            

Проте я запропонував, що, можливо, ми могли б подивитися на це позитивно. Те, що ми 
побачили при зруйнуванні статуй Будди в Баміані, було вичерпанням проблеми: певна 
цупка субстанція впала і розсипалася. Можливо, ми могли б подивитися на це, як на щось 
подібне до падіння Берлінського муру. Там те, що роз’єднувало два типи людей, впало  
і відкрило двері для подальшого спілкування. Тому я вважаю, що таким чином завжди  
в усьому можна побачити щось позитивне, що може допомогти нам ліпше зрозуміти 
один одного. 

(Виступ Його Святості Кармапи на Конференції TED, Індія, 2009 рік) 
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СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПІКЛУВАННЯ ПРО ВСІХ

Суспільна діяльність – це особливий спосіб піклування про інших. Факт того, що 
люди живуть, об’єднані в спільноти,  свідчить про те, що нам потрібне піклування 
один одного… оскільки ми всі тісно пов’язані, добробут однієї людини тісно 
пов’язаний з добробутом усієї спільноти. Якщо ми створимо соціальні системи, 
що будуть поважати наш взаємозв’язок, наше суспільство буде відповідати сенсу 
нашого існування. Це створить основу для стабільного суспільства, що також 
буде сприяти людському щастю…   

Живучи в суспільстві, нам слід щоденно пам’ятати про те, як багато ми отримуємо 
один від одного і винні один одному. Ясне розуміння природи цього боргу за 
доброту, що ми одержуємо від інших, може стати міцною основою для залучення 
до суспільної або соціально-активної діяльності. Наші дії можуть засновуватися 
на простому бажанні піклуватися про інших так само, як ми самі одержували 
піклування від світу. 

(Виступ Його Святості Кармапи на Конференції TED, Індія, 2009 рік)

ЛЮБОВ, ЩО ТРИВАЄ

Я хочу поділитися з вами своїм відчуття. Я відчуваю, що моя любов не має 
обмежуватися моїм життям чи тілом. Я уявляю, що якби мене не було більше на світі, 
моя любов могла й далі бути присутньою. Я хочу помістити свою любов у місяць, 
дозволити місяцю вміщувати мою любов. Дозволити місяцю берегти мою любов  
і дарувати її кожному, так само, як місяць посилає своє світло, щоб обійняти весь 
світ.

(«Серце шляхетне»)
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ПОДЯКИ

ОРГАНІЗАТОРИ ВІЗИТУ

Німецька фундація Карма Каґ’ю – The Karma Kagyü Gemeinschaft Deutschland e.V. 

Фундація Карма Каґ’ю була заснована у 1978 році в Мюнхені. Головною метою Фундації  
є сприяння у вивченні і практиці тибетського буддизму, зокрема традиції Карма Каґ’ю. 
Фундація також прагне встановлювати контакти з іншими буддійськими традиціями  
і розвивати міжрелігійні зв’язки, включно з науковим, культурним і соціальним діалогом. 
Духовним очільником Фундації Карма Каґ’ю є Й.С. Кармапа Оґ’єн Трінлей Дордже.

www.karma-kagyu-verein.de

Інститут Камалашили – Kamalashila Institute® 
Інститут Камалашили є європейською резиденцією Й.С. Кармапи XVII Оґ’єна Трінлея Дордже, 
очільника школи Карма Каґ’ю тибетського буддизму. Наша головна мета – збереження вчень  
і практик традиції Каґ’ю, якими вони були передані майстрами Каґ’ю, починаючи з Х століття. 
Інститут був заснований у 1981 році. Він знаходиться в сільській місцевості недалеко від Кельу, 
Бонну і Кобленцю. Центр перебуває під духовним керівництвом Дзоґчена Понлопа Рінпоче. 
Резидентними ламами центру є Ачар’я Лама Сонам Рабґ’є і Ачар’я Лама Ванґді. 

www.kamalashila.de

Берлінський центр Бодгічар’я – Bodhicharya Deutschland e.V. / Berlin 

Бодгічар’я є неприбутковою освітньою і культурною асоціацією, заснованою Рінґу Тулку Рінпоче.  
Її діяльність включає зібрання, транслітерацію і переклад буддійських вчень і навчальних 
матеріалів, а також допоміжні навчальні проекти і проекти з підтримки охорони здоров’я по 
всьому світу. Берлінський центр Бодгічар’я був заснований у 2001 році на місці колишнього 
Берлінського центру Карма Каґ’ю.

www.bodhicharya.de

Фундація Кармапи в Європі – The Karmapa Foundation Europe

Фундація Кармапи в Європі – це міжнародний фонд із штаб-квартирою в Брюсселі. Вона була 
заснована в 2010 році Рінґу Тулку Рінпоче, який є офіційним представником в Європі Його Святості 
Кармапи XVII Оґ’єна Трінлея Дордже, очільника школи Карма Каґ’ю тибетського буддизму, на 
прохання Його Святості. Метою Фундації є підтримка на європейському рівні та з європейської 
перспективи Його Святості Кармапи XVII і його діяльності. Діяльність Фундації Кармапи в Європі 
включає допомогу в організації візитів Його Святості до Європи, розповсюдження його вчення  
в Європі, фінансування різних проектів і представництво правових інтересів Його Святості  
в Європі.

www.karmapafoundation.eu

Ми також висловлюємо вдячність усім, хто надавав нам допомогу, щедрим спонсорам  
і Адміністрації Його Святості Кармапи (Цурпху Лабранґ) за підтримку і сприяння, завдяки 
чому цей проект став реальністю. Ми також вдячні видавництву Шамабала (Shambala 
Publications), Хей Хауз (Hay House) і TED за дозвіл використати їхні публікації і записи, а також 
Міжнародному Каґ’ю Монламу і всім фотографам, які поділилися з нами своїми фотографіями.
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Серце шляхетне – The Heart Is Noble
Змінюючи світ зсередини – Changing the World from the Inside Out

У 2011 році шістнадцять американських студентів провели місяць в Індії разом з одним 
з найбільш натхненних тибетських буддійських лідерів – Його Святістю Кармапою XVII, 
обговорюючи різні теми: від справедливого розподілення харчових ресурсів до ґендерної 
ідентичності і співчуття, пов’язаного з захистом навколишнього середовища. Хоча Кармапа був 
лише на кілька років старший від них, те, що вони почули від нього, змінило їхні життя. Якщо 
ви готові прийняти такий виклик, ця книга також може змінити й ваше життя – зсередини.

Опубліковано «Шамбала Паблікейшенс» (Shambhala Publications) в 2013 р.

Майбутнє зараз – The Future Is Now
Своєчасна порада для створення кращого світу – Timely Advice for Creating a Better World

Книга «Майбутнє зараз», в якій сучасна фотографія поєднана зі ста восьми висловами про те, 
як жити більш співчутливо і свідомо, – це перша велика робота Кармапи. В ній він пропонує 
поради з таких загальних і особистих тем, як соціальні цінності, захист навколишнього 
середовища, свобода, відповідальність, самотність і задоволеність. Свіжі, сміливі, доречні 
фотографії і відвертий текст роблять давні вчення буддизму доступними кожному. 

Опубліковано «Хей Хауз» (Hay House) в 2009 р.

Сердечна порада Кармапи – Heart Advice of the Karmapa
Книга «Сердечна порада Кармапи» була видана з нагоди першого візиту Його Святості 
Кармапи XVII Оґ’єна Трінлея Дордже до Америки і ділиться його мудрістю для блага істот в 
усьому світі. За допомогою настанов Дгарми, інтерв’ю, поезії і пісень цей молодий майстер 
пропонує своєчасні вчення з цілої низки тем: захист навколишнього середовища, розвиток 
люблячої доброти і співчуття, розуміння карми і налагодження гармонійних відносин з іншими 
духовними традиціями. Вибрані пісні, твори і вірші попередніх Кармап також включені до 
збірки, що створює уявлення про багате надбання цих живих Будд, що дійшло до нас крізь віки.

Опубліковано «Альтруізм Пресс» (Altruism Press) в 2008 р.

Ньондро для нашого часу – Ngondro for Our Current Day
Короткі попередні практики Ньондро і настанови по ним – A Short Ngondro Practice and Its Instructions

В цих коротких вченнях, дарованих в 2006 році Його Святістю Кармапою XVII в Бодгаї, Індія, 
даються настанови з коротких попередніх практик Магамудри, які Його Святість склав щоби 
принести користь практикантам з розвинутих країн, які часто ведуть зайнятий спосіб життя. 
Текст практик складений англійською і тибетською мовами з транслітерацією. До нього надані 
настанови по всіх практиках за виключенням Ґуру Йоги. Його Святість детально і часто з 
гумором пояснює кожну практику, включно з візуалізаціями практик Прихистку, Ваджрасаттви 
і Офірування Мандали. 

Опубліковано «КТД Паблікейшенс» (KTD Publications) в 2010 р.

Мандруючи шляхом співчуття – Travelling the Path of Compassion
Коментар на «Тридцять сім практик бодгісаттви» – A Commentary on The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva

«Мандруючи шляхом співчуття» – це коментар Його Святості Кармапи  XVII  Оґ’єна Трінлея 
Дордже на «Тридцять сім практик бодгісаттви». Коментар пов’язує цей шанований текст з 
нашою буденністю і глибинними прагненнями. 

Опубліковано «КТД Паблікейшенс» (KTD Publications – Densal Semiannual Publication) в 2009 р.

Каліграфія з Оленячого парку – Deer Park Calligraphies
Книга містить гарні репродукції з дев’ятнадцяти оригінальних каліграфічних малюнків, 
створених Його Святістю Кармапою XVII під час його перебування в Сарнатсі, Індія. 
Надходження від продажу цієї книги спрямовуються на новий проект з будівництва в центрі 
Карма Тріяна Дгармачакра. 

Опубліковано «КТД Паблікейшенс» (KTD Publications) в 2004 р.




