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Oficjalny progra m pierwszej wizyty w Europie
Jego Świątobliwości XVII Karmapy Ogjena Trinle Dordże

Hołd
Trucizną i wrogiem świata tego,
oznajmił, jest wzbieranie jadu w umyśle,
i odciął to mieczem mądrości.
Ojcem i matką świata tego,
oznajmił, są niepoliczalne czujące istoty,
i nakarmił je miłością oraz współczuciem.
Radość i niedola świata tego,
oznajmił, biorą się z naszej własnej karmy,
i pokazał, jak ją oczyścić.
Schronieniem i przewodnikiem świata tego,
wiem to, jest Książę Siakjów,
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i pokornie składam pokłon u Jego stóp.
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Posłanie Jego Świątobliwości
XVII Karmapy
Szkoła Karma Kagju buddyzmu tybetańskiego skupia rzesze uczniów w różnych
europejskich krajach. Ponieważ wielu ludzi bezpośrednio związanych z tą linią od ponad
dwudziestu lat wyraża pragnienie, abym odwiedził Europę, stało się to dla mnie ważnym
celem. Właściwie myślałem o tym od dziecka – i wydaje się, że jest szansa, iż w tym roku
ta nadzieja się ziści. To dobra wiadomość dla mnie i dla tych, którzy mnie zapraszali. Liczę,
że niedługo spełnią się nasze oczekiwania i będziemy mogli spotkać się w Europie.
Jestem wdzięczny wam wszystkim, uczniom i ośrodkom przygotowującym się od tak
dawna, planującym i modlącym się o mój przyjazd. Mam też nadzieję, że będzie to pierwsza
z wielu wizyt na tym kontynencie.
Pamięć poprzednich żywotów jest rzeczą bardzo trudną. Choć mamy za sobą niezliczone
wcielenia, wcale nie musimy ich pamiętać, oddzielają je bowiem liczne skomplikowane
przeszkody oraz karmiczne zaciemnienia. Kiedy byłem bardzo mały, lubiłem oglądać
europejskie książki dla dzieci i zapewne z tego powodu wydawało mi się czasem, że
przenoszę się na łono przyrody w dawnej Europie, gdzie wiodłem niegdyś dobre, szczęśliwe
życie.
Uważam, że najważniejsze dla mnie jest podążanie śladem XVI Karmapy. Pragnę
kontynuować to wszystko, co zapoczątkował czynem, słowem i umysłem w tym miejscu
i tych ludziach, rozwijając jego działalność i dając mocny punkt podparcia moim uczniom.
To pierwsze pragnienie, jakie mi przyświeca.
Po drugie, jako buddyjski przywódca żyjący w XXI wieku chciałbym przyczynić się nie tylko
do rozwoju materialnego, ale także do szczęścia i pomyślności wszystkich mieszkańców
tego świata. Pragnę i staram się pracować z czynnikami zewnętrznymi, aby służyły
rozwijaniu spokoju wewnętrznego i radości.
Nie tylko lubię zachodnią kulturę, ale wręcz uważam się za wielkiego miłośnika cywilizacji
Zachodu. Szczególny podziw budzą we mnie technika i poezja, cenię wiele europejskich
wynalazków i jestem pod ogromnym wrażeniem dziejów Europy, które systematycznie
poznaję.
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Uważam, że wszystkie religie starają się budzić ludzi ze snu niewiedzy i przybliżać ich do
prawdziwej natury rzeczywistości. Jestem głęboko przeświadczony, że chrześcijaństwo, jak
każda inna tradycja, sumiennie sieje ziarna pożytku i szczęścia ludzkości. Jako buddysta
i człowiek poczytuję miłość, dobroć, przyjaźń i troskę o innych za najważniejsze naturalne
przymioty ludzkiego życia i sądzę, że wszystkie religie dążą do ich rozwoju, inspirując
i krzewiąc dobre postępowanie. Uważam je więc za prawdziwie, niezwykle pożyteczne.
Świat znajduje się w ruchu. Komunikujemy się błyskawicznie, Wschód i Zachód rozumieją
się coraz lepiej. To potwierdza słuszność idei jednego świata oraz powinno skłaniać nas do
traktowania go jako integralnej całości, a także do pracy dla pożytku wszystkich czujących
istot. Sam staram się tak robić i uważam, że taka postawa jest powszechnym wymogiem
naszych czasów.
Nie kieruję się szczególnym pragnieniem krzewienia buddyzmu, choć oczywiście spoczywa
na mnie odpowiedzialność, obowiązek udostępniania praktyki Dharmy tym, którzy
mają z nią związek. Jestem gotowy służyć i prowadzić buddystów w zgodzie z Dharmą.
Niezależnie jednak od tego, czy posługujemy się tymi nazwami, uważam, że najważniejsza
kwestia to być dobrym człowiekiem, który myślą i czynem przynosi pożytek wszystkim
istotom. Czasem słowo „religia” – w moim przypadku: buddyzm – wydaje mi się mało
użyteczne, sugeruje bowiem ograniczenia i wykluczenie.
Ten świat jest wielką rodziną złożoną z milionów powiązanych ze sobą krewnych.
Musimy się nawzajem szanować i cenić, uznając wartość każdego człowieka. Powinniśmy
tworzyć społeczeństwo w duchu miłości i współczucia. Uważam, że ponosimy wspólną
odpowiedzialność za budowanie świata, który będzie bardziej sprawiedliwy i kochający.
Pragnę poświęcić wszystko temu dziełu. Sądzę, że powinien to zrobić każdy z nas.

Ogjen Trinle Dordże
XVII Karmapa

Powitanie Karmapy
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Od 28 maja do 9 czerwca 2014 roku Jego Świątobliwość XVII Karmapa Ogjen Trinle Dordże
złoży pierwszą wizytę w Europie. Odwiedzi Berlin i Kamalasilę, swoją europejską siedzibę
w Niemczech. Uczniowie i przyjaciele, którzy długo czekali na ten pomyślny czas, witają
go z największą radością. Mamy nadzieję, że stanie się to wydarzeniem dorocznym, a Jego
Świątobliwość będzie mógł odwiedzić każdy zakątek Europy i dzielić się ze wszystkimi
głęboką mądrością i bezgranicznym współczuciem.
Karmapa jest jednym z najbardziej czczonych duchowych mistrzów i przywódców
religijnych Tybetu. Jego linia zaczyna się w XII wieku od pierwszego Karmapy Dysum
Khjenpy (Znającego Trzy Czasy, 1110-1193). Odtąd wszyscy następcy przepowiadali własne
odrodzenie, dając początek jedynej w swoim rodzaju tybetańskiej tradycji. Karmapowie
są nie tylko przywódcami głównej szkoły buddyzmu tybetańskiego, ale także ogniwami
większości istniejących w Tybecie tradycji mądrości.
Karmapowie wiedli życie autentycznych mistrzów, ucieleśniając aktywności Buddy oraz
działając na rzecz wszystkich istot. Wielu cieszyło się wielką popularnością w Tybecie
i poza jego granicami, niemniej nigdy nie zamienili ogromnych wpływów na władzę
polityczną, choć bywali nauczycielami cesarzy oraz władców Chin, Mongolii, Bhutanu,
Nepalu oraz wszystkich regionów indyjskich Himalajów.
Jego Świątobliwość XVI Karmapa wiele podróżował po Ameryce i Europie, dzieląc się
głęboką mądrością, której był ucieleśnieniem. Dla tych, którym dane było go spotkać,
stanowiło to – jak zgodnie twierdzą – jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu.
Wywierał ogromny wpływ również na tych, którzy go nigdy nie widzieli, i stał się jednym
z najważniejszych nauczycieli, przenoszących buddyzm na Zachód.
Siedemnasty Karmapa słynie z odwagi, współczucia, poświęcenia, kreatywności
i uczoności. Przed słynną ucieczką do Indii odebrał gruntowne wykształcenie wszystkich
linii wielowiekowej mądrości, które przeniesiono do Tybetu przed tysiącem lat, stając się
wielkim mistrzem, zawsze gotowym nauczać i uczyć się samemu.
Wizyta Karmapy w Europie służyć ma rozwojowi współpracy między duchową mądrością
Wschodu a nowoczesną nauką i techniką Zachodu. Ta wymiana, znak XXI stulecia, otworzy
nowe perspektywy dla obu stron, kontynuując pionierskie dzieło Jego Świątobliwości
Dalajlamy.
Entuzjastycznie witając XVII Karmapę, pragniemy z całego serca podziękować jego
nauczycielom, zwłaszcza zaś Jego Świątobliwości Dalajlamie za ojcowską dobroć i ciągłą
opiekę nad młodym Karmapą. Dziękujemy rządowi Indii, który przyjął go jako honorowego
gościa i umożliwił tę wizytę, oraz Centralnej Administracji Tybetańskiej za jakże ważne
wsparcie w sprawach organizacyjnych.
Na koniec pragnę jeszcze podziękować rządowi Niemiec i władzom lokalnym, których
pomoc umożliwiła zorganizowanie tej wizyty.

Ringu Tulku
Koordynator projektu „Karmapa w Europie 2014”
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Jego Świątobliwość XVII Karmapa

Ogjen Trinle Dordże
STRAżNIK AKTyWNOŚCI BUDDy
Pierwszy Karmapa Dysum Khjenpa (1110-1193), przepowiadając przed dziewięciuset laty
swoje odrodzenie, dał początek tybetańskiemu systemowi rozpoznawania inkarnowanych
lamów. Słowo „Karmapa” oznacza tego, który stoi na straży aktywności wszystkich
Buddów. Karmapa jest również założycielem karma kagju, jednej ze szkół tradycji kagju
buddyzmu tybetańskiego. Jego szesnastu poprzedników było mistrzami o niezwykłych
przymiotach, darzonymi najwyższym szacunkiem i czcią przez wszystkie szkoły buddyjskie
oraz mieszkańców Tybetu i regionu Himalajów. Niektórzy pełnili nawet rolę nauczycieli
mongolskich i chińskich cesarzy. Kiedy XVI Karmapa opuścił Tybet i przybył do Sikkimu,
tamtejszy król ofiarował mu ziemię, na której wzniesiono wielki ośrodek monastyczny,
znany dziś jako klasztor Rumtek.
Jego Świątobliwość XVII Karmapa Ogjen Trinle Dordże urodził się w 1985 roku we
wschodnim Tybecie, w rodzinie koczowników. Odnaleziono go na podstawie przepowiedni
pozostawionej przez XVI Karmapę, a jego tożsamość potwierdzili nie tylko regenci Tai
Situ i Gjalcab Rinpoczowie, ale także Jego Świątobliwość XIV Dalajlama. W 1992 został
intronizowany w klasztorze Tsurphu, tradycyjnej siedzibie linii Karmapy w Tybecie.
Od najmłodszych lat wyróżniał się mocą i mądrością przywódcy. W wieku ośmiu lat
udzielił publicznie pierwszej abhiszeki i błyskawicznie opanował wszystkie nauki, które
mógł otrzymać od mnichów Tsurphu. Kierował podnoszeniem z ruin tego kompleksu
świątynnego, budową siedry, czyli monastycznego uniwersytetu, oraz aktywnością
klasztorów i ośrodków w wielu państwach. Młody Karmapa niczym magnes przyciągał
wiernych z każdego zakątka Tybetu i całego świata. Zaczął też rozpoznawać nowe
inkarnacje wielkich mistrzów kagju, takich jak Dziamgon Kongtrul Rinpocze.
W wieku czternastu lat podjął ogromne ryzyko, decydując się na ucieczkę z Tybetu. Miał po
temu dwa powody. Po pierwsze, uniemożliwiano mu kontakt z przebywającymi w Indiach
nauczycielami, bez których nie mógł otrzymać przekazów niezbędnych dla duchowego
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przywódcy, po wtóre, pojawiły się znaki świadczące o planach wykorzystania go przeciw
Jego Świątobliwości Dalajlamie.
Świat wstrzymał oddech, gdy u progu XXI wieku młody Karmapa pokłonił się
w Dharamsali Jego Świątobliwości Dalajlamie. Przyjęty przez rząd i mieszkańców Indii
jako gość honorowy, zamieszkał w klasztorze Gjuto, gdzie odtąd otrzymuje tradycyjne
monastyczne wykształcenie i niezbędne przekazy pod okiem mistrzów kagju i Jego
Świątobliwości Dalajlamy, który wyznaczył Khenciena Thrangu Rinpoczego jako jego
głównego nauczyciela.
Jest nie tylko autorytetem i nauczycielem wszystkich dyscyplin studiów tybetańskich –
zdobył też sławę jako autor wierszy, obrazów, kaligrafii, zwłaszcza zaś pieśni i spektakli,
które wystawiał wspólnie z artystami Tybetańskiego Instytutu Sztuki. Lubi poznawać
języki i kulturę różnych cywilizacji Azji i Zachodu, uczy się sanskrytu, hindi, chińskiego,
koreańskiego, wietnamskiego i angielskiego. Interesuje się również nowoczesną nauką
i jest aktywnym uczestnikiem konferencji „Umysł i życie”, organizowanych w Dharamsali
pod auspicjami Jego Świątobliwości Dalajlamy.
Karmapa w młodym wieku wziął na siebie odpowiedzialność za kierowanie szkołą karma
kagju i szybko wprowadził wiele reform w programie studiów oraz dyscyplinie męskich
i żeńskich klasztorów tej szkoły buddyzmu tybetańskiego. Główną platformą swoich
aktywności uczynił Mynlam Kagju, doroczne „święto modlitwy”, ściągające do Bodh
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Gai tysiące mnichów, mniszek i wiernych z całego świata, przede wszystkim z regionu
Himalajów. Zaczął od uczenia duchownych, jak należycie nosić zakonne szaty, siedzieć,
chodzić i składać pokłony, kończąc na medytacji i modlitwie. To niezwykłe wydarzenie
jest inspirujące nie tylko dzięki modlitewnemu skupieniu, ale też dyscyplinie oraz –
tłumaczone na dwanaście języków i transmitowane na żywo – międzynarodowemu
zasięgowi.
W 2007 roku Jego Świątobliwość, od kilku lat przestrzegający wegetariańskiej diety,
zwrócił się do swoich klasztorów o niepodawanie mięsa w stołówkach, wyjaśniając, że
jeśli faktycznie mamy żywić współczucie do zwierząt i ulżyć ich cierpieniom, musimy
przekuć to w czyn. Na zakończenie wykładu podniosły się tysiące rąk mnichów, mniszek
i świeckich, deklarujących przejście na wegetarianizm, co stanowi doskonałą ilustrację
tego, jak Jego Świątobliwość naucza poprzez dawanie osobistego przykładu.
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Karmapa zmienił także oblicze studiów monastycznych. Po przeobrażeniu struktury Kagju
Gyncio, dorocznego zgromadzenia klasztornych kolegiów, miesiąc intensywnych debat
i nauczania zyskał także wymiar turnieju z nagrodami dla najlepszych uczelni, dyskutantów
i najbardziej zaangażowanych adeptów. Jego Świątobliwość omawia wtedy najważniejsze
traktaty filozoficzne kagju, a debaty kończy trzydniowa konferencja.
W 2014 roku Karmapa zapoczątkował nową erę ustanawiając Arja Kszemę, doroczne
zimowe zgromadzenie dla mniszek karma kagju i otwierając dla nich wrota wyższych
studiów Dharmy. Trzysta uczestniczek nie tylko debatowało, ale też kierowało wszystkimi
działaniami, w tym rytuałem, recytacją i dyscypliną. To zaledwie jedna z inicjatyw
Karmapy, zmierzających do wzmocnienia pozycji kobiet.
Podczas konferencji TED w Majsurze w 2009 roku Karmapa oświadczył, że obowiązkiem
duchowych przywódców jest angażowanie się w poszukiwanie rozwiązań takich
problemów społecznych, jak kryzys ekologiczny i dyskryminacja kobiet. Sam stara się to
robić i inspirować innych.
Dla Karmapy ochrona środowiska naturalnego jest odpowiednikiem praktykowania Dharmy.
Chciałby, żeby tybetańskie klasztory buddyjskie stały się liderami swoich społeczności
w tej dziedzinie – zwłaszcza w Himalajach, doświadczających już dramatycznych skutków
zmian klimatu. W 2009 roku Karmapa powołał stowarzyszenie Khorjug („Środowisko”),
którym nadal kieruje i które zrzesza już ponad pięćdziesiąt pięć „przyjaznych przyrodzie”
klasztorów buddyjskich, podejmujących rozmaite inicjatywy w duchu „wytycznych”
zawartych w popularnej broszurze opisującej „sto osiem rzeczy, które można zrobić dla
chronienia Ziemi”. Mieszkańców państw rozwiniętych zachęca natomiast do umiaru
w korzystaniu z bogactw naturalnych i wystrzegania się rozrzutności.
Karmapa regularnie odwiedza tybetańskie szkoły i uczelnie. Stał się wzorem odwagi,
konsekwencji i poświęcenia – zwłaszcza dla Tybetańczyków, ale też młodych ludzi w ogóle –
w strzeżeniu autentycznych tradycji, pozostając otwartym na dobre strony nowoczesności.
Rodacy w ojczyźnie nazywają Dalajlamę, Panczenlamę i Karmapę „słońcem, księżycem
i gwiazdą” Tybetu. Dialog z młodymi – którzy, jak często podkreśla, są dlań szczególnie
bliskimi i istotnymi partnerami – zaowocował dwiema ważnymi książkami: “Przyszłość
jest teraz” oraz “Szlachetne serce”.
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Karmapa uczestniczył w wielu konferencjach międzyreligijnych i buddyjskich, na których
dał się poznać jako rzecznik ochrony środowiska, praw kobiet i dzieci oraz bezstronnego
Tashi Paljor ©Tsurphu Labrang Media

szacunku różnych tradycji rozwoju duchowego.
W swoich inicjatywach łączy tradycję, autentyczność, innowacyjność i artyzm. W styczniu
2014 roku, na przykład, zorganizował obrzędowe tańce Guru Padmasambhawy w Bodh
Gai z zachowaniem całkowitej wierności autentycznej tradycji. Do udziału w rytuale –
należącym do najbardziej podniosłych i brzemiennych w moc błogosławieństw w całej
tybetańskiej kulturze buddyjskiej – zaprosił mniszki, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej
w dziejach tradycji karma kagju.
XVI Karmapa odwiedził wiele miejsc w Europie i Stanach Zjednoczonych, zakładając
liczne ośrodki i grupy, z których od lat płynęły zaproszenia dla jego następcy. W maju
2008 roku XVII Karmapa złożył pierwszą wizytę na Zachodzie, odwiedzając podległe sobie

James Gritz ©2008 by Karmapa Foundation

©Filip Wolak Photography

instytucje i udzielając wykładów w Stanach Zjednoczonych, do których przyjechał także
trzy lata później.
W 2014 roku, spełniając swoje wieloletnie pragnienie, złoży wreszcie pierwszą wizytę
w Europie, z którą, jak jego poprzednik, czuje silną osobistą więź. Często wspomina, że
w jednym z poprzednich żywotów był europejskim chłopem.

Więcej informacji o XVII Karmapie:
www.karmapafoundation.eu oraz www.kagyuoffice.org
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Nauki Dharmy wygłaszane przez
Jego Świątobliwość XVII Karmape
KWINTESENCJA BUDDYZMU
Kwintesencją nauk buddyjskich jest to, co przedstawiają następujące wersy:
Nie popełniaj żadnych złych uczynków,
Angażuj się w cnotliwe działania,
Poskramiaj swój umysł Oto nauki Buddy.
Całą buddyjską Dharmę można streścić we wskazaniu, abyśmy powstrzymali się od
krzywdzenia innych i działali dla ich pożytku... Najważniejszym wymogiem dla buddysty
jest rozwinięcie w sobie bezinteresownej motywacji... Praktykującego ścieżkę duchową
powinien cechować spokojny, pogodny umysł i altruistyczna postawa... Jeśli zarazem
utrzymujemy klarowny pogląd tradycji duchowej, wtedy będziemy działać z pożytkiem
zarówno dla siebie, jak i dla innych.
(Rady płynące z serca)

NASZA WSPÓLNA PODSTAWA
W każdym z nas bije szlachetne serce. To serce jest źródłem naszych najwspanialszych
aspiracji – w stosunku do nas samych i do świata. Napełnia nas odwagą, abyśmy działali
w duchu tych aspiracji. Niekiedy nasza szlachetność może być zakryta, przesłonięta
małostkowymi myślami albo zablokowana wskutek mętnych emocji. Ale w każdym z nas
żyje w stanie nienaruszonym szlachetne serce, gotowe, by się otworzyć i byśmy obdarowali
nim świat. Powinniśmy dostrzec to serce w sobie, nawiązać z nim więź, sprawić, aby stało
się podstawą wszystkiego, co robimy i czujemy. Gdy usuniemy wszystkie przeszkody,
nasze serce może odmienić świat.
(Szlachetne serce)

MAHAMUDRA WYŁANIA SIĘ SPONTANICZNIE
Praktykowanie Dharmy nie polega na urządzaniu popisów za pomocą ciała i mowy.
Polega na zmieszaniu Dharmy z naszym umysłem, okiełznaniu zatwardziałego umysłu
i ograniczeniu cierpień mentalnych... Dharma musi wkroczyć do naszego codziennego
życia...
Wskazania Mahamudry mówią, że należy powstrzymać się od podążania za cierpieniem
mentalnym. Gdy się pojawia, nie powinniśmy się martwić. Na przykład ktoś w trakcie
podróży widzi rozmaite pejzaże. Nie musi przestać ich oglądać, nie musi też się trwożyć.
Podróż powinna trwać. Mamy skłonność do przywłaszczania sobie tego, co napotykamy
na ścieżce. A przecież to raczej wędrówka polegająca na zauważaniu cierpień mentalnych,
patrzeniu na ich prawdziwą naturę.... Gdy podsycamy mentalne cierpienia, nabierają one
mocy... Jeśli zaś im nie folgujemy, pokonają same siebie.... Wszystkie dharmy dążą do
jednego punktu. Wszystkie głębokie wskazania mają na celu wykorzenienie mentalnego
cierpienia...
Zaangażowane i konsekwentne łączenie Dharmy z życiem codziennym stanowi
pragmatyczne podejście do jej praktykowania.
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(Nauki JŚ Karmapy w Root Institute w Bodh Gai w Indiach, luty 2014 r.)

WSPÓŁCZUCIE JEST PODŁOŻEM
WSZELKIEJ PRAKTYKI
Podłożem buddyjskiej praktyki jest postawa altruistyczna i nieczynienie szkód. Innymi
słowy, podłożem buddyjskiej praktyki jest miłująca dobroć i współczucie. Moim zdaniem
z tych dwóch przymiotów ważniejsze miejsce zajmuje współczucie; ogólnie rzecz biorąc,
rozwijamy miłującą dobroć w oparciu o współczucie... Nasze współczucie musi mieć
szeroki zasięg, powinno obejmować nie tylko nas, ale wszystkie czujące istoty... Według
nauk mahajany wszystkie czujące istoty były naszymi rodzicami w przeszłości, niektóre
są naszymi rodzicami obecnie, niektóre będą nimi w przyszłości. Z tego powodu wszystkie
czujące istoty mają z nami związek uczuciowy... wszystkie są jednostkami, z którymi łączy
nas konkretna więź... Gdy nasze współczucie stanie się autentyczne i głębokie, nasze
działanie dla pożytku innych będzie łatwe i wolne od wątpliwości.
(Rady płynące z serca)
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SENS ŻYCIA
Uważam, że nasze życie wydaje się pozbawione sensu
tylko wtedy, gdy myślimy o nim w sposób ograniczony,
gdy myślimy tylko o rzeczach, które wiążą się wyłącznie
bezpośrednio z nami. Gdybym spoglądał na swoje życie
w ten sposób, mogłoby się wydawać bezsensowne. Noszę
ten ważny tytuł, uciekłem z Tybetu, wszystkie wysiłki
podjęte potem – czy to byłoby warte zachodu w przypadku
jednej osoby, czyli mnie? Ale gdy postrzegam moje życie
jako coś rozległego i myślę, że mogę dać choćby jednej
osobie trochę radości i szczęścia, wówczas wiem, że moje
życie ma sens.
(Rady płynące z serca)

TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA – WSZYSTKO
POCHODZI Z UMYSŁU
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Chociaż nasz potencjał jest nieograniczony, możemy
czasem poczuć się uwięzieni w jakiejś konkretnej roli
życiowej albo interpretacji tego, kim jesteśmy. Jak to
się dzieje? Ograniczamy siebie, gdy przywdziewamy
konkretną tożsamość, a potem wierzymy, że tym kimś
właśnie jesteśmy i musimy być. Widzimy to wyraźnie
w sprawach płci.
Bardzo często płeć określa nasze miejsce w świecie
i nasze doświadczenia życiowe, choć jest to wyłącznie
społecznie ukształtowana tożsamość. Nasze wyobrażenie
o tym, co znaczy być kobietą lub mężczyzną – czyli
nasze konstrukty dotyczące płci – nabierają sensu i wagi
w codziennej rzeczywistości. Tożsamość płciowa przesyca
nasze życie do tego stopnia, że łatwo zapomnieć o tym,
że jest tylko ideą – ideą stworzoną do kategoryzowania
ludzi... Kategorie płciowe nie są rzeczywiste same
z siebie... Innymi słowy, mamy spreparowane męskie „ja”
i spreparowane żeńskie „ja” - to po prostu pojęcia, które
stworzyliśmy.
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(Szlachetne serce)

żyję w ciele mężczyzny, ale mój umysł ma wiele cech
kobiecych, więc postrzegam siebie w pewnym sensie jako
zarówno mężczyznę, jak i kobietę. Towarzyszy mi wielka
aspiracja, aby przynosić pożytek wszystkim czującym
istotom, jednak jestem szczególnie zaangażowany
w pracę na rzecz kobiet, zwłaszcza mniszek. Dopóki
będę żył, dopóty chciałbym działać konsekwentnie
i z zaangażowaniem dla ich pożytku. Mam określone
powinności jako głowa tej szkoły (karma kagju)
buddyzmu. Z tego punktu widzenia obiecuję, że nie będę
szczędził wysiłków, aby wspólnota mniszek otrzymywała
niezbędne wskazania do praktyki i mogła się rozwijać.
Będę się starał ze wszystkich sił.
(Mowa JŚ Karmapy w klasztorze Tiokpur w 2007 r.)
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OCHRONA ŚRODOWISKA –
NASZE UCZUCIA DO ZIEMI
W dzisiejszych czasach zbyt wielu ludzi postrzega Ziemię jako przedmiot, jako kawałek skały
i stopionego metalu krążący wokół Słońca, który można wykorzystać i wyeksploatować
wedle własnego widzimisię. A przecież Ziemia to żywy organizm, wzajemnie powiązana
sieć milionów form życia... Jest źródłem życia i naszej pomyślności... Jeśli nasza Matka
Ziemia ma przetrwać, nie wolno nam dalej żyć w ten sposób. Potrzebujemy radykalnej
zmiany w naszym nastawieniu i postępowaniu, zaczynając od samych siebie... Jako
jednostki musimy wybrać prostsze życie, zadowalać się mniejszą ilością dóbr...
W przeciwnym razie stanie się coś, co jest niemal nie do pomyślenia. Wyobraźmy sobie,
co by się stało, gdybyśmy utracili ten nasz jedyny dom, Ziemię. Nie mamy przecież dokąd
pójść.
(Kalendarz ekologiczny, 2014 r.)

Ta planeta jest dobrem naszym i przyszłych pokoleń. Bez względu na to, jak wielkim
wyzwaniem może się to wydawać, jesteśmy odpowiedzialni za zmianę naszych wzorców
konsumpcji, żeby życie człowieka na Ziemi stało się zrównoważone, teraz i w następnych
stuleciach....
Gdy uciekłem z Tybetu i przybyłem do Indii, pewne czasopismo przyznało mi tytuł
Azjatyckiego Bohatera Roku... Co rok typują kilkoro kandydatów, rozumieją, że Azja i cały
świat potrzebują wielu bohaterów. Aby być prawdziwymi bohaterami, musimy rozwijać
w sobie szlachetną aspirację... Prawdziwie szlachetne postanowienie może pociągnąć
za sobą szlachetne postępowanie. Wszyscy możemy zakorzenić nasze działanie
w szlachetności naszego serca i stać się bohaterami.
(Szlachetne serce)

JEDZENIE MIĘSA
Hodowla zwierząt przeznaczonych na rzeź drastycznie zmniejsza zasoby Ziemi, a przecież
moglibyśmy wykorzystać je o wiele efektywniej i nakarmić więcej ludzi. Czy spożywanie
mięsa ma sens w dłuższej perspektywie, skoro chcemy zlikwidować głód na świecie?
Uważam, że musimy sobie zadać to pytanie... Zrewidowanie naszego własnego podejścia do
konsumpcji mięsa może być sposobem wywarcia bezpośredniego wpływu na ten problem.
Wegetarianizm jest motywowany względami etycznymi, ale to także sprawa ochrony
środowiska. Nasze uzależnienie od mięsa to główna przyczyna zmian klimatycznych,
wylesiania i zanieczyszczeń. Około dwudziestu procent emisji gazów cieplarnianych
pochodzi od zwierząt hodowanych na rzeź. Metan emitowany przez inwentarz przyczynia
się w większej mierze do zmian klimatycznych niż dwutlenek węgla. To nam pokazuje, że
gdybyśmy jako ludzie zdobyli się na istotny krok w kierunku wegetarianizmu, moglibyśmy
drastycznie ograniczyć globalne ocieplenie.
(Szlachetne serce)
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UPRAWOMOCNIANIE MŁODZIEŻY –
PRZYSZŁOŚĆ JEST TERAZ
Przyszłość naszego społeczeństwa zależy od dzisiejszej młodzieży. Jeśli młodzi ludzie
z entuzjazmem podejdą do nauki, etyki i zachowania pokoju, wówczas zyskamy trwałe
fundamenty postępu. Jeśli nie, nie zbudujemy podstaw dla dobrej przyszłości...
Nasze nadzieje na lepszą przyszłość nakładają wielką odpowiedzialność na barki
młodszego pokolenia. Jak sprostać takiemu wyzwaniu? Próbujmy edukować się
w dziedzinach, które przynoszą społeczeństwu pożytek. Wybierajmy ścieżki duchowe,
dzięki którym otwiera się nasze serce i umysł. Współpracujmy z innymi i nawiązujmy
harmonijne relacje z każdym człowiekiem bez względu na jego pochodzenie rasowe,
płeć, wiek. Starajmy się ze wszystkich sił położyć kres marnotrawieniu naszych zasobów
naturalnych i bezsensownemu niszczeniu środowiska. Mając etyczne rozeznanie, wy –
dzisiejsza młodzież – możecie stworzyć dobrobyt na tym świecie. Dla ludzi.
Tylko od was zależy, czy obierzecie dobry kierunek. Musicie być swoim własnym
nauczycielem i rozpoznawać, czego wam trzeba, aby osiągnąć cel... Weźcie za siebie
odpowiedzialność. Tylko wy sami znacie swoje najgłębsze tajemnice: nikt inny nie może
czytać w waszych myślach. Jeśli chcecie dokonać zmian, nie polegajcie na innych, lecz
najpierw weźcie inicjatywę w swoje ręce.
(Przyszłość jest teraz)
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ROZTRZYGANIE KONFLIKTÓW –
WIĘŹ MIĘDZY SERCAMI
Mój związek z koncepcją więzi między sercami albo umysłami jest interesujący, bo jako
przywódca duchowy zawsze staram się otworzyć serce na innych i ofiarować siebie sercem
i umysłem w autentyczny sposób. Jednocześnie jednak zawsze wskazywano mi, że ponad
taką więź dwóch serc powinienem przedkładać inteligencję, bo będąc w takiej roli jak moja,
muszę polegać w pierwszym rzędzie na inteligencji, w przeciwnym razie mogę się narazić na
niebezpieczeństwo.
A więc mamy do czynienia z interesującym paradoksem. Pewnego razu miałem naprawdę
szczególne przeżycie, gdy przyjechała do mnie z wizytą grupa z Afganistanu. Odbyliśmy
bardzo interesującą rozmowę. Skończyło się na tym, że wspomnieliśmy o posągach Buddy
w Bamianie, które, jak wiecie, kilka lat temu wysadzono w powietrze. Sednem naszej rozmowy
były odmienne podejścia do duchowości w tradycji islamu i buddyzmu. Oczywiście w islamie,
z powodu nauk mówiących o bałwochwalstwie, nie znajdujemy wielu wizerunków boskiej
istoty ani duchowego wyzwolenia. W tradycji buddyjskiej występuje mnóstwo posągów Buddy,
które otaczane są czcią. Rozmawialiśmy więc o tych różnicach w naszych tradycjach i o tym, co
wielu ludzi postrzegało jako tragiczną dewastację posągów w Bamianie.
Zasugerowałem jednak, że być może moglibyśmy dostrzec w tym coś pozytywnego. Bo
w zniszczeniu posągów możemy zobaczyć uszczuplenie materii – trwała z pozoru substancja
uległa rozpadowi. Może powinniśmy na to patrzeć bardziej jak na upadek Muru Berlińskiego.
A więc że znikła linia podziału odgradzająca dwa rodzaje ludzi i otworzyła się możliwość
dalszego porozumienia. Sądzę, że zawsze możemy dopatrzyć się czegoś pozytywnego, dzięki
czemu potrafimy się lepiej nawzajem zrozumieć.
(JŚ Karmapa na konferencji TED, Indie 2009 r.)

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
TROSKA O WSZYSTKICH
Działalność społeczna to szczególny wyraz troski o innych ludzi. To, że ludzie żyją
we wspólnotach, dowodzi, że łakniemy troski drugiego człowieka... Ponieważ wszyscy
jesteśmy ze sobą wzajemnie powiązani, pomyślność jednej osoby łączy się ściśle
z pomyślnością całej wspólnoty. Jeśli stworzymy system społeczny, który będzie
szanował naszą współzależność, wówczas jako wspólnota dostosujemy się do
rzeczywistości naszej egzystencji. W ten sposób zyskamy trwały fundament dla
rozwoju społecznego, przyczyniający się do szczęścia człowieka.
życie w społeczeństwie powinno nam przypominać codziennie, jak wiele sobie
nawzajem zawdzięczamy. Głęboka świadomość tego, że mamy dług wdzięczności
za życzliwość innych, może stanowić fundament zaangażowania się w działalność
społeczną. Nasze działanie może być zakorzenione w prostym pragnieniu okazania
innym troski, podobnie jak o nas zatroszczył się świat.
(JŚ Karmapa na konferencji TED, Indie 2009 r.)

MIŁOŚĆ, KTÓRA TRWA
Chciałbym się z wami podzielić tym, co czuję. Czuję, że moja miłość nie musi być
zamknięta w granicach mego życia ani ciała. Wyobrażam sobie, że gdy już mnie nie będzie
na tym świecie, moja miłość nadal może być obecna. Chciałbym umieścić moją miłość
na Księżycu, chciałbym, żeby Księżyc ją przyjął. Niechaj Księżyc będzie stróżem mojej
miłości, niechaj ją ofiarowuje wszystkim istotom tak samo, jak wysyła światło ogarniające
cały świat.
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(Szlachetne serce)

PODZIĘKOWANIA
ORGANIZATORZY WIZYTY
Karma Kagyü Gemeinschaft Deutschland e.V.
W 1978 roku założono w Monachium Karma Kagyu Trust. Głównym celem tej instytucji jest
upowszechnienie nauk i praktyk buddyzmu tybetańskiego, zwłaszcza w tradycji karma kagju.
Nawiązywane są również kontakty z innymi tradycjami buddyjskimi i organizowany jest dialog
międzyreligijny w dziedzinie społeczno-kulturalnej i naukowej.
www.karma-kagyu-verein.de

Kamalashila Institute®
Instytut jest europejską siedzibą JŚ XVII Karmapy, głowy linii karma kagju buddyzmu tybetańskiego.
Główny nacisk kładziony jest na nauki i praktyki tej tradycji przekazywane przez mistrzów linii kagju
od X wieku. Instytut został założony w 1981 roku i znajduje się na terenach wiejskich w pobliżu
Kolonii, Bonn i Koblencji. Duchowy nadzór nad ośrodkiem sprawuje Dzogczen Ponlop Rinpocze.
Rezydującymi lamami są Aczaria Lama Somam Rabgje i Aczaria Lama Kelzang Wangdi.
www.kamalashila.de

Bodhicharya Deutschland e.V. / Berlin
Jest to instytucja kulturalno-oświatowa typu non-profit założona przez Ringu Tulku Rinpocze. Działalność
obejmuje gromadzenie, transkrypcję, przekłady i wydawanie nauk buddyjskich i materiałów oświatowych
oraz wspieranie projektów edukacyjnych i opieki zdrowotnej na całym świecie. Ośrodek został założony
w 2001 roku jako kontynuacja wcześniejszego Berlin Karma Kagyu Center.
www.bodhicharya.de

The Karmapa Foundation Europe
The Karmapa Foundation Europe (KFE) jest międzynarodową fundacją z siedzibą główną w Brukseli.
Została założona w 2011 roku przez Czcigodnego Ringu Tulku Rinpocze, oficjalnego przedstawiciela
na Europę Jego Świątobliwości XVII Karmapy Ogjena Trinle Dordże, Najwyższego Zwierzchnika Linii
Karma Kagju buddyzmu tybetańskiego. Celem fundacji jest wspieranie – na poziomie europejskim

K A R M A PA F O U N D AT I O N
E U R O P E

i z europejskiej perspektywy – Jego Świątobliwości XVII Karmapy i jego działalności. Zadania fundacji
obejmują wspieranie wizyt JŚ w Europie, dzięki czemu jego nauki stają się lepiej znane, sponsorowanie
rozmaitych projektów i reprezentowanie interesów prawnych interesów JŚ XVII Karpamy w Europie.
www.karmapafoundation.eu

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc, hojnym sponsorom i Administracji
Jego Świątobliwości Karmapy (Tsurpu Labrang) za wsparcie i wkład w ten projekt, co umożliwiło
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PUBLIKACJE JŚ XVII KARMAPY
Szlachetne serce
Zmienić świat na wskroś

W 2011 roku grupa amerykańskich studentów spędziła miesiąc w Indiach z JŚ XVII Karmapą, jednym
z najbardziej inspirujących przywódców buddyzmu tybetańskiego. Rozmowy dotyczyły tak różnych
tematów, jak sprawiedliwa dystrybucja żywności, gender i współczucie. Chociaż Karmapa był zaledwie
kilka lat starszy od swoich rozmówców, to, co od niego usłyszeli, zmieniło ich życie. Jeśli chcesz
podjąć wyzwanie, ta książka może zmienić również twoje życie – i to na wskroś.
Opublikowane przez Shambhala Publications 2013

Przyszłość jest teraz
Jak tworzyć lepszy świat

Pierwsza książka Karmapy przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – zdjęcia współczesnego
świata zestawione zostały ze stoma ośmioma wypowiedziami JŚ Karmapy na temat tego, jak żyć
bardziej świadomie i w duchu współczucia. W swoich wskazaniach JŚ porusza tak szerokie spektrum
zagadnień, jak wartości społeczne, środowisko naturalne, wolność, odpowiedzialność, samotność
i zadowolenie z życia. Nowatorskie, śmiałe, tchnące aktualnością zdjęcia i proste wskazania sprawiają,
że wielowiekowe nauki buddyjskie stają się dostępne dla każdego.
Opublikowane przez Instytut Marpy 2010

Karmapa: rady płynące z serca
Z okazji pierwszej wizyty Karmapy w Stanach Zjednoczonych ukazała się książka zawierające jego
nauki krzewione dla pożytku wszystkich istot na całym świecie. Ten młody mistrz duchowy – poprzez
mowy Dharmy, wywiady, wiersze i pieśni – ofiarowuje światu aktualne wskazówki dotyczące takich
zagadnień, jak dbałość o środowisko naturalne, działanie w duchu współczucia i miłującej dobroci,
rozumienie prawa karmy oraz harmonijne związki z innymi religiami. Do zbioru dołączono wybór
pieśni, tekstów i wierszy poprzednich Karmapów, co pozwala wejrzeć w bogatą tradycję tych żywych
buddów na przestrzeni stuleci.
Opublikowane przez Altruism Press 2008

Nyndro na dzisiejsze czasy

Krótki tekst do czterech praktyk wstępnych. Wyjaśnienia i instrukcje.
Dzięki tym treściwym instrukcjom udzielonym przez JŚ Karmapę w Bodh Gai w 2006 roku uczniowie
zapoznają się ze skróconą wersją praktyk wstępnych Mahamudry, ułożoną z myślą o ludziach
z Zachodu, prowadzących bardzo aktywne życie. Kompletna praktyka, w formie krótkich recytacji,
została napisana po angielsku, tybetańsku i w tybetańskiej transliteracji, dołączono też wskazania
do Czterech Specjalnych Praktyk Wstępnych z wyjątkiem Guru Jogi. JŚ prowadzi uczniów krok po
kroku przez każdą praktykę, w tym wizualizację schronienia, praktykę oczyszczającą Wadżrasattwy
i ofiarowanie mandali, okraszając swoje wskazówki humorem.
Opublikowane przez Instytut Marpy 2013

Na ścieżce współczucia

Komentarz do Trzydziestu Siedmiu Praktyk Bodhisattwy
Jest to komentarz do Trzydziestu Siedmiu Praktyk Bodhisattwy. Ujęcie XVII Karmapy Ogjena Trinle
Dordże w harmonijny sposób łączy otaczany czcią tekst z naszym dniem dzisiejszym i najgłębszymi
aspiracjami.
Opublikowane przez Instytut Marpy 2010

Kaligrafie z Deer Park
Książka zawiera piękne reprodukcje dziewiętnastu oryginalnych kaligrafii autorstwa XVII Karmapy
wykonanych podczas pobytu w Sarnath. Zyski ze sprzedaży tej książki zasilają projekt budowy nowej
siedziby klasztoru Karma Trijana Dharmaczakra.
Opublikowane przez KTD Publications 2004

Czas na współczucie
Siedemnasty Karmapa z typowym dla siebie humorem i elokwencją wyjaśnia jak w praktyczny
sposób rozwijać w sobie współczucie. Czyni to w bardzo ożywczy sposób, a ton tych bezcennych
nauk chwilami jest niezwykle osobisty. Jego Świątobliwość podpiera się autorytetami klasycznych
buddyjskich tekstów, ale przede wszystkim z wielką mądrością i pokorą mówi o życiu i o tym, jak
wypełnić je współczuciem od zaraz.
Opublikowane przez Drophen Tsuklag Petun Khang (Tsurphu Labrang) 2012

