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Uradni komemorativni program prvega obiska Njegove
svetosti 17. Karmape Ogyen Trinley Dorje-ja v Evropi

Poklon
Strup in sovražnik tega sveta,
je proglasil, je rast strupa v umu.
Odsekal je to rast z mečem modrosti.
Oče in mati tega sveta,
je proglasil, so brezštevilna čuteča bitja.
Skrbel je zanje z ljubeznijo in s sočutjem.
Radost in beda tega sveta,
je proglasil, sta sad naše lastne karme.
Pokazal nam je pot očiščenja.
Zatočišče in vodnik tega sveta,
razumem, je princ Šakja.

Slika na naslovnici in na notranji strani naslovnice: James Gritz ©2008 Karmapa Foundation

Ponižno se priklanjam k njegovim stopalom.
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Sporočilo Njegove svetosti
17. Karmape
Številni učenci v mnogih evropskih državah so povezani s Karma Kagju linijo tibetanskega
budizma. Mnogo je tudi ljudi, ki so neposredno povezani s Karmapo, in že okoli dvajset
let izražajo željo, da bi prišel v Evropo. To je v mojem življenju postal zelo pomemben cilj.
Že od mojega otroštva se je ta želja trdno zasidrala v mojem srcu in letos obstaja močno
upanje, da bom morda lahko obiskal Evropo. To je dobra novica zame in za tiste, ki me
vabijo. Iskreno upam, da se bodo naša pričakovanja in aspiracije, da bi se srečali v Evropi,
tudi uresničili.
Zelo sem hvaležen vsem centrom in učencem, ki že tako dolgo delate na pripravah, in
tudi za vaše molitve in aspiracije za moj obisk. Zatorej upam, da bom Evropo obiskal ne le
letos, temveč tudi še mnogokrat v prihodnosti.
Zelo težko se je spomniti preteklih življenj. Čeprav smo pred tem živeli že nešteto življenj,
ni nujno, da se jih spomnimo. Obstaja mnogo zapletenih preprek med posamičnimi
življenji in veliko karmičnih zamračitev. Ko sem bil še zelo majhen, sem pogosto listal
otroške slikanice iz Evrope. Nekako navdahnjen od njih me je včasih prevzel občutek, da
sem bil nekje v naravnem okolju v starodavni Evropi, kjer sem živel zelo prijetno in srečno
življenje.
Mislim, da je zame najpomembneje to, da sledim stopinjam šestnajstega Karmape. Želel
bi nadaljevati vse dejavnosti, ki jih je začel, in poglobiti vtise, ki jih je s svojim telesom,
govorom in umom pustil na Evropi in njenih prebivalcih, ter nadaljevati njegovo delo in
ustvariti dobre temelje v mojih učencih. To je moja prva želja.
Poleg tega kot budistični voditelj 21. stoletja gojim upanje, da bi lahko vsem ljudem tega
sveta pomagal doseči ne le zunanji materialni napredek, temveč tudi notranje zadovoljstvo
in blagostanje. Svoje upe in prizadevanja polagam v to, da bi našli način, kako ustvariti
zunanje okoliščine, ki bi spodbujale razvoj notranjega miru in sreče.
Ne samo, da imam rad zahodno kulturo, čutim tudi veliko ljubezen do zahodne civilizacije.
Zlasti visoko cenim zahodno tehnologijo, poezijo in še mnoge druge stvari, ki imajo svoj
izvor v Evropi. Zgodovina Evrope se me zelo dotakne in kar naprej jo z velikim zanimanjem
preučujem.
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Verjamem, da vse religije poskušajo ljudi prebuditi iz dremeža nevednosti in jih približati
k pravi naravi resničnosti. Popolnoma zaupam, da krščanska in tudi vse ostale vere
delujejo z željo, da bi sejale semena dobrobiti in sreče za človeštvo. Zame kot budista
in kot človeka so ljubezen, dobrota, prijateljstvo in naklonjenost drug do drugega med
najpomembnejšimi in najbolj naravnimi vrednotami človeškega življenja. Mislim, da vse
religije poskušajo spodbujati razvoj teh vrednot v vseh bitjih. Verjamem, da vse religije
poskušajo spodbujati pozitivno vedenje in ljudi navdihovati, zato tudi mislim, da so
zagotovo vse zelo koristne.
Mislim, da se svet naglo zbližuje. Komunikacija je postala neverjetno hitra in razumevanje
med vzhodom in zahodom narašča. Zaradi takšnega razvoja postaja koncept enovitosti
sveta vse bolj očiten. S tem postaja zelo pomembno za vse nas, da to pojmovanje sveta kot
celote upoštevamo in skušamo delovati za dobrobit vseh čutečih bitij. Tudi sam se trudim
delovati v tej smeri. Menim, da je ta odločitev v teh časih še posebno ključnega pomena
za vse ljudi.
Nimam posebne želje, da bi širil budizem, čeprav je razumljivo, da nosim odgovornost
in dolžnost, da prenesem prakso dharme vsem, ki so povezani z njo. Pripravljen sem in
pričakujem, da bom lahko v celoti služil budističnim praktikom in jih vodil v skladu z
dharmo. Če to imenujete dharma ali ne, verjamem, da je glavno to, da postanemo dobri
ljudje in da razmišljamo in ravnamo pozitivno; da postanemo vir dobrobiti za vsa bitja.
Včasih imam občutek, da uporaba naziva religije - v tem primeru budizma – ni najbolj
koristna, saj daje občutek nečesa omejenega in izključujočega.
Ta svet je ena velika družina z milijoni članov in prav vsi smo odvisni drug od drugega.
Pomembno je, da se naučimo spoštovati in ceniti drug drugega in ustrezno prepoznati
pomembnost drugih. Poskusiti moramo ustvariti svet poln ljubezni in dobrote. Mislim,
da si bomo v prihodnosti vsi delili odgovornost ustvariti bolj enakopraven in ljubeč
svet. Po svojih najboljših močeh želim tudi jaz delovati za doseg tega cilja. Mislim, da je
pomembno, da vsi tako ravnamo.

Ogyen Trinley Dorje
17. Karmapa

Dobrodošlica Karmapi
Med 28. majem in 9. junijem 2014 bo Njegova svetost 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje
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prvič obiskal Evropo. Pripotoval bo v Kamalashilo, ki je njegov evropski sedež v Nemčiji,
nato pa še v Berlin. Njegovi učenci in prijatelji, ki že dolgo pričakujemo ta srečni dogodek,
mu izrekamo radostno dobrodošlico. Upamo, da bo to postal vsakoletni dogodek s
časovnim okvirom, ki bi mu omogočal, da obišče vsak kotiček Evrope in tako deli svojo
globoko modrost in neizmerno sočutje.
Karmapa je eden najbolj čaščenih duhovnih mojstrov in verskih voditeljev Tibeta. Njegovo
duhovno izročilo sega v 12. stoletje - čas prvega Karmape Dusum Khyenpe (“Poznavalca
treh časov ”, 1110–1193). Vse odtlej so Karmape napovedovali svoja prihodnja utelešenja
in tako ustvarili edinstveno tradicijo reinkarniranih učiteljev, ki jo najdemo le v Tibetu.
Še več, Karmape niso samo vodje ene večjih šol tibetanskega budizma, temveč tudi nosilci
nepretrgane linije večine tradicij antične modrosti, ki so se ohranile v Tibetu.
Karmape živijo življenje kot pristni duhovni mojstri, utelešajo delovanje bude in delajo za
dobrobit vseh bitij. Zgodovinsko so številni Karmape imeli ogromno učencev in privržencev
tako v Tibetu kot tudi izven njegovih meja. Imeli so velik in zelo razširjen vpliv, vendar ga
niso nikoli uporabljali v politične namene. Nekateri Karmape so postali učitelji cesarjev in
kraljev Kitajske, Mongolije, Butana, Nepala in drugih himalajskih področij v Indiji.
Njegova svetost 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje je prepotoval številne predele Evrope
in Amerike ter delil svojo modrost, ki jo je tudi utelešal. Tisti, ki so ga imeli čast srečati
vsaj enkrat, to opisujejo kot najpomembnejšo izkušnjo v njihovem življenju. Pustil je
močan vtis tako na tistih, ki so ga spoznali, in tudi na mnogih, ki ga niso nikoli srečali, ter
tako postal eden najpomembnejših učiteljev, ki so prinesli budizem na zahod.
17. Karmapa slovi po svojem pogumu, sočutju, predanosti, ustvarjalnosti in učenosti. Pred
in po njegovem slovitem prebegu iz Tibeta se je obsežno uril v vseh linijah starodavne
modrosti, ki je prišla v Tibet pred več kot tisoč leti. Postal je izjemen mojster, pripravljen
deliti svoje znanje in vedno odprt za učenje in nova spoznanja.
Karmapov obisk Evrope bo spodbudil naraščajoče sodelovanje med sveto modrostjo vzhoda
in napredno znanostjo in tehnologijo zahoda. Ta izmenjava, ki je ključnega pomena za 21.
stoletje, bo še naprej odpirala nove perspektive za obe strani ter nadaljevala pionirsko
delo, ki ga je začel Njegova svetost Dalajlama.
Ob tem, ko izrekamo iskreno in radostno dobrodošlico Njegovi svetosti 17. Karmapi, bi se
radi zahvalili vsem njegovim učiteljem, še posebej Njegovi svetosti Dalajlami za njegovo
očetovsko dobroto in nenehno vodstvo in podporo mlademu Karmapi. Radi bi se zahvalili
indijski vladi in indijskemu ljudstvu, ki so Karmapo kot častnega gosta sprejeli v svoji
deželi in mu odprli vrata za ta obisk, ter tudi osrednji tibetanski vladi (CTA), ki je nudila
dragoceno podporo pri urejanju vseh priprav.
Na koncu bi se radi najlepše zahvalili deželni in centralni vladi Nemčije, ki sta omogočili
izvedbo tega obiska.

Ringu Tulku
Uradni koordinator, Karmapa v Evropi 2014
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Njegova svetost 17. Karmapa
Ogyen Trinley Dorje
NOSILEC BUDOVIH DEJAVNOSTI
Prvi Karmapa Dusum Khyenpa (1110–1193) je pred več kot 900 leti z napovedjo svojega
ponovnega rojstva začel s sistemom prepoznavanja reinkarniranih lam na Tibetu.
“Karmapa” v tibetanščini pomeni “nosilec Budovih dejavnosti”. Karmapa je tudi ustanovil
Karma Kagju vejo Kagju šole tibetanskega budizma. Vseh šestnajst Karmap so postali
mojstri s posebnimi odlikami, vse šole tibetanskega budizma in ogromno ljudi iz Tibeta
in območja Himalaje so jih globoko spoštovali in cenili. Nekateri Karmape so celo postali
učitelji mongolskih in kitajskih cesarjev. Ko je 16. Karmapa pobegnil iz Tibeta in prispel v
Sikkim, mu je kralj Sikkima podaril zemljo za izgradnjo večjega samostanskega centra, ki
je kasneje postal samostan Rumtek.
Njegova svetost 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje je bil rojen leta 1985 v nomadski družini
v odmaknjenem predelu vzhodnega Tibeta. Našli so ga po napotkih iz preroškega pisma,
ki ga je zapustil 16. Karmapa. Njegove identitete nista potrdila le Tai Situ Rinpoče in
Gyaltsab Rinpoče, temveč tudi Njegova svetost Dalajlama. Leta 1992 so Karmapo ustoličili
v samostanu Tsurphu, glavnem sedežu linije Karmap na Tibetu.
Že v ranih letih je kazal znake, da bo postal vodja izredne moči in znanja. Svojo prvo
javno iniciacijo je podelil, ko je bil star osem let. Kasneje je osvojil vsa učenja, ki so jih
menihi v Tsurpuju lahko nudili. Prevzel je vodstvo prenove samostana Tsurphu, ki je bil v
procesu obnove. V Tsurpuju je zgradil tudi šedro ali samostansko univerzo, istočasno pa je
vodil samostane in centre po celem svetu. Mladi Karmapa je postal magnet za privržence
s celotnega Tibeta in veliko ljudi iz tujih držav. Začel je tudi prepoznavati reinkarnacije
drugih pomembnih lam Kagju, na primer Jamgon Kongtrul Rinpočeja.
Ko je bil Karmapa star štirinajst let se je zaradi dveh poglavitnih razlogov odločil za
izredno nevarno dejanje in je na skrivaj pobegnil iz Tibeta v Indijo. Prvi razlog je bil, da
mu ni bilo dovoljeno pripeljati svojih učiteljev iz Indije v Tibet in zato ni mogel opraviti
tradicionalnega usposabljanja za duhovnega vodjo. Drugi razlog pa je bil ta, da je Karmapa
videl znake, da ga nameravajo uporabiti za delovanje proti Njegovi svetosti Dalajlami.
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Svet je začudeno strmel, ko je na začetku 21. stoletja štirinajstletni Karmapa prispel v
Dharamsalo in vzel zatočišče pri Njegovi svetosti Dalajlami. Indijska vlada in ljudje so
ga sprejeli kot častnega gosta in od takrat živi v bližini Dharamsale v samostanu Gyuto.
Tam nadaljuje s tradicionalnim študijem budistične filozofije in budističnih naukov ter
pod vodstvom mojstrov linije Kagju in Nj. sv. Dalajlame, ki je določil Khenčen Thrangu
Rinpočeja za njegovega glavnega tutorja, prejema vsa potrebna izročila.
Poleg tega, da je učenjak in učitelj na vseh področjih tibetanske budistične filozofije in
naukov, so njegove poezije, slike, kaligrafije ter predvsem njegove gledališke igre in pesmi,
ki jih je spisal in zrežiral v sodelovanju z umetniki iz Tibetanskega inštituta predstavnih
umetnosti (TIPA), visoko cenjene. Uživa v študiju jezikov in kultur različnih azijskih in
zahodnih civilizacij. Učil se je sanskrta, hindija, kitajščine, korejščine, vietnamščine in
angleščine. Zanima se tudi za moderno znanost in aktivno sodeluje na konferencah “Um
in življenje” (“Mind and Life”) z Nj. sv. Dalajlamo v Dharamsali.
Karmapa je že od mladih let prevzel odgovornost vodenja Karma Kagju budistične šole
ter je v kratkem času vnesel veliko reform in napredkov v študij in disciplino Karma Kagju
samostanov za menihe in nune. Osnova za aktivnosti Karmape je Kagju Monlam. Ob tem
vsakoletnem molitvenem srečanju v Bodhgayi se zbere na tisoče menihov, nun in pristašev
s celega sveta, največ pa iz himalajskih regij. Karmapa je začel svoje reforme s tem, da je
poučeval menihe in nune, kako naj se pravilno oblačijo, hodijo in priklanjajo ter kako
pravilno meditirati in moliti. Mednarodni Kagju Monlam Čenmo je čudež ne samo zaradi
Slike: ©Kagyu Office

navdihujočih molitev, temveč tudi zaradi discipline in mednarodne udeležbe. Molitve in
učenja simultano prevajajo v 12 jezikov s spletnim prenosom po celem svetu.
Leta 2007, po nekaj letih vegetarijanstva, je Njegova svetost svetoval svojim samostanom
naj popolnoma prenehajo servirati meso v njihovih jedilnicah. Razložil je, da če želimo
razviti pristno sočutje do živali in če želimo zmanjšati njihovo trpljenje, bi morali to
početi tudi v praksi. Na koncu njegovega učenja je na tisoče menihov, nun in posvetnih
ljudi dvignilo roke in zapriseglo, da postanejo vegetarijanci. To je čudovit primer, kako uči
z lastnim zgledom.
Karmapa je uvedel tudi veliko sprememb v izobraževalnem sistemu samostanskih univerz.
Spremenil je strukturo letnega srečanja Kagju Gunčö, zimskih debat, kjer se za en mesec
zberejo različne samostanske univerze in študirajo ter debatirajo o budistični filozofiji.
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Dandanes te zimske debate vključujejo debatni turnir z nagradami za najboljšo univerzo,
za najboljšega posameznika ter najbolj zavzetega študenta. V tem času Njegova svetost
podaja učenja na podlagi pomembnega filozofskega besedila, debatam pa sledi tridnevna
konferenca.
Leta 2014 se je Karmapa zapisal v zgodovino z ustanovitvijo zimskega dharma srečanja
“Arja Kšema” za nune iz Karma Kagju linije, ki bo potekalo vsako leto, ter z razširitvijo
njihovega dostopa do izobrazbe. Sodelovalo je 300 nun. Nune niso samo debatirale,
temveč so prevzele nadzor nad vsemi aktivnostmi, vključno z obredi, obrednim petjem in
vzdrževanjem discipline celotnega srečanja. To je samo eden izmed primerov, ki ponazarja,
kako je Karmapovo delo usmerjeno k okrepitvi vloge žensk na vseh področjih.
Leta 2009 je na TED konferenci v Mysoru Karmapa razglasil, da je odgovornost duhovnih
vodij, da prevzamejo vodilno vlogo pri naslavljanju socialnih vprašanj, kot so okoljska
kriza in vprašanja žensk. Osebno se je zavezal, da bo to počel tudi sam, s čimer daje navdih
tudi drugim, da mu sledijo.
Karmapa vidi varstvo okolja kot sinonim za prakso dharme. Izjavil je, da želi, da bi tibetanski
budistični samostani postali vodje svojih skupnosti v reševanju okoljskih vprašanj, še
posebej ker se himalajske skupnosti začenjajo soočati z ogromnimi posledicami podnebnih
sprememb. Leta 2009 je ustanovil in še danes predseduje združenju eko-budističnih
samostanov v Himalaji “Khorjug” (“okolje” v tibetanščini). Danes združenje obsega več kot
petinpetdeset budističnih samostanov za menihe in nune, ki v himalajski regiji izvajajo
projekte za varovanje okolja. Poleg “Navodil za zaščito okolja” je združenje izdalo tudi
knjižico z naslovom “108 stvari, ki jih lahko narediš za zaščito Zemlje”. Onstran Himalaje
spodbuja ljudi iz razvitega sveta, da bi izkoriščali manj naravnih virov in poenostavili svoj
način življenja.
Karmapa je reden in priljubljen obiskovalec tibetanskih šol in univerz. Postal je zgled
poguma in predanosti, je močan nosilec avtentične tradicije, istočasno pa je odprt
za pozitivne nove vplive na Tibetance na splošno, še posebej pa na njihovo mladino.
Tibetanci, ki živijo na Tibetu, kličejo Dalajlamo, Pančen Lamo in Karmapo sonce, luna
in zvezda Tibeta. Sad Karmapove angažiranosti z mlajšo generacijo sta dve pomembni
knjigi: Prihodnost je zdaj in Srce je plemenito. Karmapa je večkrat izjavil, da čuti globoko
povezavo z današnjo mladino in jo rad vpleta v razprave in dialoge.
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Karmapa sodeluje tudi v mnogih medverskih dialogih in na budističnih konferencah,
kjer se zavzema za varstvo okolja, vprašanja žensk in probleme mladine ter promovira
Tashi Paljor ©Tsurphu Labrang Media

nesektaštvo in spoštovanje do vseh verskih poti.
Je tradicionalen, izviren, inovativen in umetniško ustvarjalen na čisto svoj način v
vsem, kar počne. Januarja 2014 je na primer uprizoril lama ples Guru Padma Sambhave v
Bodhgayi, ki je bil v skladu z najbolj pristnim tradicionalnim načinom. Kljub temu pa je
povabil tudi nune, da sodelujejo v tem svetem plesu, kar je nekaj, kar se v tradiciji Karma
Kagju še nikoli prej ni zgodilo. Ti plesi so ena najbolj svetih in sijajnih verskih predstav v
tibetanski budistični kulturi.
Njegova svetost 16. Karmapa je prepotoval številne kraje po Evropi in Ameriki, kjer je
ustanovil veliko centrov in skupin. Učenci in privrženci Karmape iz teh centrov so večkrat
zaprosili 17. Karmapo, da jih obišče. Maja 2008 je prvič obiskal zahod, odpotoval je v
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Združene države Amerike, kjer je učil v številnih dharma centrih, ki so pod njegovim
vodstvom, pa tudi v velikih dvoranah in arenah. Združene države je ponovno obiskal leta
2011.
In sedaj, v letu 2014, bo prvič obiskal Evropo in izpolnil svojo dolgoletno srčno željo, da
bi obiskal evropsko celino. Prav tako kot njegov predhodnik tudi 17. Karmapa čuti močno
osebno povezavo z Evropo. Večkrat pove, da čuti, da je bil v enem svojih prejšnjih življenj
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kmet v Evropi.

Za več informacij o Njegovi svetosti 17. Karmapi obiščite:
www.karmapafoundation.eu in www.kagyuoffice.org

Slike: ©Filip Wolak Photography

Učenja dharme
Njegove svetosti 17. Karmape
Bistvo budizma
Bistvo budističnih učenj je zajeto v naslednjih verzih:
Ne stori zlih dejanj,
udejani odlične vrline,
ukroti svoj um –
to je učil Buda.
Budistična učenja lahko strnemo v vodilo, da prenehamo škodovati drugim in jim
pomagamo. Za ljudi na splošno in zlasti za tiste, ki sledimo duhovni tradiciji, je predpogoj
tega, da smo budisti, to, da v sebi vzbudimo altruistično motivacijo... Duhovni učenec
mora imeti miren in veder um ter altruistično naravnanost... Če poleg tega ohranjamo
jasen pogled duhovne tradicije, bomo lahko koristili tako sebi kot mnogim drugim.
(Heart Advice of the Karmapa)

Naša skupna osnova
Vsak izmed nas ima plemenito srce. To srce je vir najodličnejših aspiracij za nas in ves svet.
Napolnjuje nas s pogumom, da delujemo v skladu z našimi aspiracijami. Naša plemenitost
je lahko kdaj pa kdaj zakrita, prekrita z majhnimi mislimi ali pa jo ovirajo zmedena in
nejasna čustva. A kljub temu plemenito srce leži nedotaknjeno v vsakemu izmed nas,
pripravljeno, da se odpre in podari svetu. Naša naloga je prepoznati to plemenito srce v
nas in se naučiti z njim povezati, ter ga narediti za osnovo vsega, kar delamo in čutimo. Ko
odstranimo vse, kar ga zastira, lahko to srce spreminja svet.
(The Heart Is Noble)

Mahamudra vznikne spontano
Praksa dharme ni to, da s svojim telesom in govorom dobro uprizorimo predstavo. Gre za
združitev dharme z lastnim umom, za ukrotitev svojega zakrknjenega uma in zmanjšanje
negativnih stanj uma... Dharme ne moremo pustiti zunaj našega vsakdanjega življenja...
Navodila mahamudre pravijo, naj ne sledimo negativnim stanjem uma, toda ko ta
vzniknejo, nas ne sme skrbeti. Če dam primer: nekdo, ki potuje, vidi različne pokrajine.
Ni treba, da preneha gledati, kaj je okoli njega, niti ni treba, da je zaskrbljen. Potovanje se
mora nadaljevati. Nagnjeni smo k temu, da si prisvajamo tisto, kar je na poti. V nasprotju
s tem pa gre bolj za potovanje, na katerem opazujemo negativna stanja uma, zremo v
njihovo bistvo. Če negativna stanja uma hranimo, pridobivajo moč. Če pa se ne ukvarjamo
z njimi, bodo sama od sebe poražena... Vsa učenja pridejo do iste točke. Vsa globoka
navodila težijo k temu, da bi izkoreninili negativna stanja našega uma...
Vdano in dosledno vključevanje dharme v vsakodnevno življenje je praktični pristop k
praksi dharme.
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(Učenje Njegove svetosti Karmape v Root inštitutu v Bodhgayi, v Indiji, februarja 2014)

Sočutje je bistvo vse prakse
Bistvo budistične prakse sta altruizem in neškodovanje. Z drugimi besedami: izvor
budistične prakse leži v ljubeči dobroti in sočutju. Izmed teh dveh lastnosti mislim, da
je sočutje pomembnejše, saj dobroto razvijemo tako, da se opiramo na sočutje... Naše
sočutje mora imeti širok fokus, ne sme vključevati le nas samih, temveč vsa čuteča bitja...
Po učenjih mahajane so bila vsa čuteča bitja enkrat v preteklosti naši starši, nekateri so
naši starši danes, spet drugi bodo naši starši v prihodnosti. Zato so vsa čuteča bitja z nami
povezana z ljubeznijo... vsa ta čuteča bitja so posamezniki, s katerimi smo povezani… Ko
postane naše sočutje pristno in globoko, delujemo za dobrobit drugih brez kakršnegakoli
truda in dvoma.
(Heart Advice of the Karmapa)

Slika: Darshanaphotoart.co.uk

Smiselno življenje
Verjamem, da se nam lahko naše življenje zdi nesmiselno
le če nanj gledamo omejeno, kot na nekaj, kar zadeva le nas
same. Če bi se sam ozrl na svoje življenje na tak način, bi
bilo vse skupaj videti precej nesmiselno. Breme visokega
naziva, pobeg iz Tibeta, ves trud od takrat naprej – vse to
bi zelo težko bilo vredno toliko truda le za enega človeka
– zame! Če pa pogledam na svoje življenje širše in vidim,
da lahko prinesem radost in srečo vsaj še eni osebi, potem
vem, da ima moje življenje smisel.
(The Heart Is Noble)

Spolne identitete: vse je v naših glavah

©International Kagyu Monlam

Slike: Darshanaphotoart.co.uk

Čeprav imamo brezmejen potencial, se lahko počutimo
ujete v določeni življenjski vlogi ali določenemu
razumevanju tega, kar smo. Kako pride do tega?
Omejimo se, ko prevzamemo določeno identiteto in
potem verjamemo, da to res smo in da to moramo biti.
To lahko jasno vidimo pri vprašanju spola. Velikokrat se
zdi, da spol določa naš prostor v svetu in naše izkušnje,
čeprav ni nič več kot le družbeno oblikovana identiteta.
Naše predstave o tem, kaj pomeni biti ženska ali moški
(naša spolna konstrukta), dajejo smisel in pomen naši
vsakodnevni realnosti. Spolne identitete prodirajo tako
globoko v naše izkušnje, da je lahko pozabiti, da so to
le pojmi – pojmi, ustvarjeni za to, da razvrščajo ljudi...
Spolne identitete same po sebi niso resnične... Z drugimi
besedami: obstajata izmišljen moški “jaz” in izmišljen
ženski “jaz” - in to sta le pojma, ki smo ju ustvarili.
(The Heart Is Noble)

Imam moško telo, a moj um ima veliko ženskih lastnosti,
zaradi česar se mi malce dozdeva, da sem oboje: moški
in ženska. Zato si močno prizadevam za dobrobit vseh
čutečih bitij, še posebej pa čutim obvezo delovati za
blaginjo žensk, posebej nun, dokler bom živ. Dokler imam
to življenje, bi želel osredotočeno in marljivo delovati za
njihovo dobrobit. Kot vodja Karma Kagju šole budizma
imam to odgovornost. Zato obljubim, da bom poskusil
narediti vse, da bo skupnost nun prejela vsa potrebna
praktična navodila, s katerimi bo lahko napredovala in
imela pravo podporo za svoje delovanje. Potrudil se bom
po svojih najboljših močeh.
(Govor Nj. sv. Karmape v samostanu za nune Tilokpur, leta 2007)

Slike: Tashi Paljor ©Tsurphu Labrang Media

Varstvo okolja: gojenje novih
občutkov do Zemlje
Danes vse preveč ljudi gleda na Zemljo kot na objekt, na gmoto skal in staljene kovine, ki
kroži okoli Sonca in jo lahko uporabljamo in izkoriščamo, kot se nam zljubi. A Zemlja je
živ organizem, mreža milijonov med seboj povezanih življenjskih oblik... je vir življenja
in naše dobrobiti… Da bi naša Mati Zemlja preživela, ne smemo več živeti na ta način.
Potrebujemo korenito spremembo v odnosu in vedenju, začeti pa moramo pri sebi…
Alternativa je skoraj nepredstavljiva. Zamislite si, kaj bi se zgodilo, če bi izgubili naš edini
dom, Zemljo. Ne moremo iti nikamor drugam.
(Okoljski koledar, 2014)

Ta planet si delimo s prihodnjimi generacijami. Ne glede na to, kako zahtevno je, smo
odgovorni za to, da spremenimo naše potrošniške vzorce, zato da bo človekovo življenje
na Zemlji trajnostno – zdaj in v stoletjih, ki prihajajo...
Ko sem pobegnil iz Tibeta in prišel v Indijo, so me v neki reviji poimenovali “azijski
heroj leta”… Vsako leto nekaj ljudi razglasijo za “heroje”, saj razumejo, da Azija in svet
potrebujeta veliko herojev. A da bi bili pravi heroji, moramo razviti plemenito aspiracijo…
Resnično plemenit namen lahko pripelje do plemenitega vedenja. Dejanja vsakega izmed
nas lahko temeljijo na plemenitosti srca, zato lahko vsak postane heroj.
(The Heart Is Noble)

Premislek o mesu
Poraba zemeljskih virov za vzrejo živali za zakol dramatično zmanjšuje vire, ki bi jih
lahko bolj učinkovito uporabili za prehrano ljudi. Ali je uživanje mesa na dolgi rok sploh
trajnostno, če je naš cilj končati svetovno lakoto? Mislim, da je to vprašanje, ki si ga
moramo zastaviti… Če premislimo o lastnem uživanju mesa, je to že en korak, na katerega
lahko vpliva vsak posameznik. Vegetarijanstvo vključuje veliko etičnih dilem, gre pa tudi
za vprašanje varstva okolja. Naša odvisnost od mesa je poglavitni vzrok za podnebne
spremembe, krčenje gozdov in onesnaženje. Približno 20 % svetovnih toplogrednih emisij
povzročajo živali, ki jih redijo za človekovo prehrano. Metanski plini, ki jih izločajo vzrejne
živali, bolj vplivajo na okoljske spremembe kot ogljikov dioksid. Če bi se torej večina ljudi
odločila za vegetarijanstvo, bi precej zmanjšali globalno segrevanje.
(The Heart Is Noble)

Tashi Paljor ©Tsurphu Labrang Media

Moč je v rokah današnje mladine:
prihodnost se začne zdaj
Prihodnost naše družbe je odvisna od današnje mladine. Če se mladi ljudje zavzemajo za
izobrazbo, etiko in mir, potem imamo trdne temelje za napredek. Če ne, potem nimamo
osnove za dobro prihodnost...
Naše upanje za boljšo prihodnost polaga težko odgovornost na ramena mlajših generacij.
Kako se spopasti s tem izzivom? Poskusite se izobraziti na področjih, ki koristijo družbi.
Začnite se ukvarjati z duhovnimi vedami, ki odpirajo vaše srce in um. Sodelujte z drugimi
in ustvarjajte harmonične odnose z ljudmi, ne glede na etnično pripadnost, spol ali starost.
Naredite vse, da bi ustavili zlorabo naših naravnih virov in nespametno uničevanje našega
okolja. S pravo etično presojo boste vi – današnja mladina – lahko ustvarili blaginjo za
svet in človeštvo.
Ali delujete v pozitivni smeri ali ne, je v celoti odvisno od vas samih. Biti morate sam
svoj učitelj in ugotoviti, kako lahko dosežete svoje cilje... Bodite odgovorni do sebe. Le vi
poznate svoje skrivnosti: nihče drug ne more brati vaših misli. Če želite kaj spremeniti, se
ne zanašajte na pomoč drugih, ne da bi tudi sami prevzeli pobudo.

(The Future Is Now)

Tashi Paljor ©Tsurphu Labrang Media

Razreševanje nasprotij: ustvarjanje
povezave na ravni srca
Moj odnos do pojma povezave na ravni srca ali na ravni uma je zanimiv. Kot duhovni vodja
skušam vedno odpreti svoje srce drugim in se iskreno predati povezavi na ravni srca in na ravni
uma z ostalimi ljudmi, a istočasno so mi vedno svetovali, da moram poudarjati inteligenco
bolj kot povezavo med srci, saj se nekomu v mojem položaju, če se ne zanaša predvsem na
inteligenco, lahko zgodijo nevarne stvari.
Tu imamo zanimivo protislovje, čeprav sem nekoč imel izredno presenetljivo izkušnjo, ko je
k meni na obisk prišla skupina iz Afganistana in smo imeli zelo zanimivo debato. Pogovor
je nanesel tudi na kipe Bud iz Bamiyana v Afganistanu, ki so bili, kot veste, pred nekaj leti
uničeni. Osnova našega pogovora je bila razlika med muslimanskim in budističnim pristopom
k duhovnosti. Seveda v islamu zaradi naukov, povezanih s konceptom malikovanja, ne
najdemo toliko fizičnih prikazov božanskega ali duhovne osvoboditve, kot jih lahko najdemo v
budističnem izročilu, kjer je seveda veliko kipov Bude, ki so izredno globoko cenjeni. Govorili
smo torej o razlikah med izročili in o tem, kar so mnogi razumeli kot tragedijo – o uničenju
Budovih kipov v Bamiyanu.
A jaz sem predlagal, da bi na to morda lahko pogledali na pozitiven način. Kar smo videli
v primeru uničenja Bud iz Bamiyana, je razpad materije. Neka trdna substanca se sesuje in
razpade. Morda pa bi na to lahko gledali podobno kot na padec Berlinskega zidu, kjer se je
ločnica, ki je ločevala dve vrsti ljudi, porušila in odprla vrata nadaljnjemu povezovanju. Zato
mislim, da je na takšen način vedno mogoče najti nekaj pozitivnega, kar nam lahko pomaga
bolje razumeti drug drugega.

(Njegova svetost Karmapa na TED konferenci v Indiji 2009)

Družbeno delovanje: skrb za vse
Družbeno delovanje je poseben način skrbi za druge. Dejstvo, da ljudje živimo v
skupnostih, je dokaz, da potrebujemo skrb drug drugega... Ker smo vsi globoko
medsebojno povezani, je dobrobit ene osebe intimno povezana z dobrobitjo njene
skupnosti. Če ustvarimo družbene sisteme, ki spoštujejo našo temeljno medsebojno
povezanost, potem bo naša družba v skladu z resničnostjo našega obstoja. To bo
ustvarilo temelje za stabilno družbo, ki hkrati podpira srečo ljudi...
Življenje v družbi bi nas moralo vsak dan spomniti na to, koliko prejmemo od drugih
in koliko jim dolgujemo. Jasno zavedanje tega, da smo dolžni poplačati dobroto, ki jo
prejemamo od drugih, lahko ustvari trdne temelje za delovanje v družbenih dejavnostih
ali aktivizmu. Naša dejanja so lahko osnovana na preprosti želji, da skrbimo za druge,
prav tako, kot je svet poskrbel za nas.
(Njegova svetost Karmapa na TED konferenci v Indiji 2009)

Ljubezen, ki traja
Z vami želim deliti svoj občutek. Čutim, da ni potrebno, da moja ljubezen ostaja omejena
z mojim življenjem ali z mojim telesom. Predstavljam si, da četudi mene ni več na svetu,
moja ljubezen lahko še vedno obstaja. Svojo ljubezen želim postaviti na luno, da jo hrani.
Naj bo luna varuh moje ljubezni in jo nudi vsem, prav tako, kot s svojo svetlobo obsije
celoten svet.
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(The Heart Is Noble)

Zahvale
Organizatorji dogodka
Karma Kagyü Gemeinschaft Deutschland e.V.
Dobrodelna ustanova Karma Kagju je bila ustanovljena leta 1978 v Münchnu. Glavni namen ustanove
je podpora študiju in praksi tibetanskega budizma s poudarkom na tradiciji Karma Kagju. Njen cilj
je tudi vzpostaviti stik z drugimi budističnimi izročili in vzpostaviti medverske stike, vključno z
znanstvenimi, kulturnimi in družbenimi dialogi. Duhovni vodja dobrodelne ustanove Karma Kagju je
Nj. sv. 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje.
www.karma-kagyu-verein.de

Kamalashila Institute®
Kamalashila Inštitut je evropski sedež Nj. sv. 17. Karmape Ogyen Trinley Dorje-ja, vodje šole Karma
Kagju v tibetanskem budizmu. Naš glavni poudarek je na učenjih in praksah izročila Kagju, kot so jih
prenašali mojstri Kagju linije od 10. stoletja dalje. Inštitut je bil ustanovljen leta 1981 in se nahaja
na deželi blizu Kölna, Bonna in Koblenza. Naš center je pod duhovnim vodstvom Dzogchen Ponlop
Rinpočeja. Stalna učitelja našega centra sta Ačarya Lama Sonam Rabgye in Ačarya Lama Kelzang
Wangdi.
www.kamalashila.de

Bodhicharya Deutschland e.V. / Berlin
Bodhicharya je neprofitno izobraževalno in kulturno združenje, ki ga je ustanovil Ringu Tulku
Rinpoče. Naše dejavnosti vključujejo zbiranje, transkripcijo, prevajanje in izdajanje budističnih učenj
in izobraževalnega materiala ter podpora izobraževalnih in zdravstvenih projektov po svetu. Berlinski
center Bodicharya je bil ustanovljen leta 2001 kot naslednik berlinskega Karma Kagju centra.
www.bodhicharya.de

The Karmapa Foundation Europe
KFE je mednarodna fundacija s sedežem v Bruslju. Leta 2010 jo je ustanovil častiti Ringu Tulku Rinpoče, ki
je na prošnjo Nj. sv. 17. Karmape Ogyen Trinley Dorje-ja, vrhovnega vodje Karma Kagju reda tibetanskega
budizma, postal njegov uradni predstavnik za Evropo. Cilj fundacije je zagotoviti podporo Njegovi svetosti
in njegovemu delovanju - na nivoju Evrope in iz evropske perspektive. Dejavnosti KFE so vse od podpore

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

obiskov Njegove svetosti v Evropi, omogočanja seznanjanja z njegovimi duhovnimi učenji po Evropi,
sponzoriranja različnih projektov in delovanja kot zakoniti zastopnik Njegove svetosti v Evropi.
www.karmapafoundation.eu

Želeli bi se zahvaliti vsem, ki so predano pomagali, velikodušnim sponzorjem in administraciji

Uredniki: Rosi Findeisen, Jo Gibson, 		
Dorothea Nett in Michelle Martin

Njegove svetosti Karmape (Tsurphu Labrangu) za njihovo podporo in prispevke, ki so omogočili ta
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projekt. Izredno hvaležni smo tudi založniškima hišama Shambhala Publications ter Hay House in

Oblikovanje: Paul O’Connor (Judo Design)

TED-u za dovoljenje za reprodukcijo tekstov iz njihovih publikacij in posnetkov ter mednarodni
organizaciji Kagju Monlam in fotografom, ki so z nami delili svoje fotografije.

Končna izdaja: Edyta Kryszkiewicz,
Marpa Institute - Poljska

Publikacije
Njegove svetosti 17. Karmape
The Heart Is Noble (Srce je plemenito)
Spreminjanje sveta od znotraj navzven

Leta 2011 je šestnajst ameriških študentov preživelo mesec dni v Indiji z enim najbolj navdihujočih
vodij tibetanskega budizma, Njegovo svetostjo 17. Karmapo. Pogovarjali so se o različnih temah, o
pravici do hrane, spolnih identitetah in o trajnostnem sočutju. Čeprav je Karmapa le nekaj let starejši
od njih, je to, kar so slišali, spremenilo njihova življenja. Če ste se pripravljeni soočiti z njenimi izzivi,
bo ta knjiga spremenila tudi vas - od znotraj navzven.
Izdala založniška hiša Shambhala Publications, 2013

The Future Is Now (Prihodnost je zdaj)
Aktualni nasveti za ustvarjanje boljšega sveta

Prihodnost je zdaj, ki združuje sodobno fotografijo s 108-imi izreki o tem, kako živeti bolj sočutno in
zavestno, je Karmapovo prvo delo za širšo javnost. V knjigi nudi nasvete za splošne in osebne teme,
kot so družbene vrednote, okolje, svoboda, odgovornost, osamljenost in zadovoljstvo. Sveže, drzne in
sodobne fotografije ter neposreden tekst omogočajo, da so starodavna budistična učenja dosegljiva
vsakomur.
Izdala založniška hiša Hay House, 2009

Heart Advice of the Karmapa (Srčni nasveti Karmape)
Z namenom zaznamovanja prvega obiska Nj. sv. 17. Karmape Ogyen Trinley Dorje-ja v Ameriki
predstavljajo Srčni nasveti Karmape nekaj njegovih spoznanj in modrosti za dobrobit bitij po celem
svetu. V dharma govorih, intervjujih, poeziji in pesmih ta mladi mojster nudi sodobna učenja na vrsto
različnih tem: spoštovanje okolja, udejanjanje ljubezni, dobrote in sočutja, razumevanje karme in
kako živeti v harmoniji z drugimi verskimi izročili. V tej zbirki so zbrane tudi pesmi, eseji in poezije
predhodnih Karmap, ki omogočajo majhen vpogled v bogato dediščino teh živečih Bud skozi stoletja.
Izdala založniška hiša Altruism Press, 2008

Ngondro for Our Current Day (Ngondro za današnji čas)
Kratka praksa Ngondra

V tem zgoščenem učenju, ki ga je predstavil Nj. sv. 17. Gjalvang Karmapa leta 2006 v Bodhgayi, v Indiji,
vodi učence čez skrajšano različico pripravljalnih praks za prakso mahamudre. Te prakse je Njegova
svetost sestavil, da bi koristile praktikom iz razvitega sveta, ki so pogosto izredno zaposleni. Celotna
praksa je napisana v angleščini, tibetanščini in tibetanski transliteraciji. V knjigi so zapisana popolna
navodila za vse štiri posebne pripravljalne prakse razen guru joge. Njegova svetost vodi učence skozi
podrobnosti vsake od praks, vključno z zatočiščem, očiščenjem Vadžrasatve in darovanjem mandale, ter
razlago pogosto prepleta s svojim dobrim smislom za humor.
Izdala založniška hiša KTD Publications, 2010

Traveling the Path of Compassion (Potovanje po poti sočutja)
Komentar k Sedemintridesetim praksam bodhisatve

Potovanje po poti sočutja je komentar na delo Sedemintrideset praks bodhisatve, ki ga je napisal
Ogyen Trinley Dorje, sedemnajsta reinkarnacija Gjalvang Karmape. Ogyen Trinley Dorje-jevi
komentarji povezujejo ta visoko cenjeni tekst z našim vsakdanjim življenjem in z našimi najglobljimi
aspiracijami.
Izdala založniška hiša KTD Publications, 2009 (Densal Semiannual Publication)

Deer Park Calligraphies (Kaligrafije Parka jelenov)
Knjigo sestavljajo čudovite reprodukcije 19 originalnih kaligrafij 17. Karmape iz časa njegovega
bivanja v Sarnathu, v Indiji. Prihodki od te knjige so namenjeni gradnji nove zgradbe v centru Karma
Triyana Dharmachakra.
Izdala založniška hiša KTD Publications, 2004.

