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Det officiella jubileumsprogra mmet under Hans Helighet
den 17:e Karmapa Ogyen Trinle y Dorjes första besök i Europa

Vördnad
Giftet och fienden för denna värld,
förklarade han, är sinnets giftiga tillväxt.
Han skar av den tillväxten med visdomens svärd.
Denna världs fader och moder,
förklarade han, är de oräkneliga levande varelserna,
och han fostrade dem med kärlek och medkänsla..
Denna världs glädje och sorg,
förklarade han, är resultatet av vår egen karma,
och han visade oss metoderna att rena den.
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Denna världs tillflykt och vägvisare,
inser jag, är Sakya Prinsen,
och jag knäfaller med vördnad inför hans fötter.
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HANS HELIGHET DEN
17:e KARMAPAS BUDSKAP
I europeiska länder finns det otaliga elever som är knutna till den tibetanska buddhistiska
Karma Kagyu skolan. Det finns även många personer som har en direkt kontakt med
Karmapa, som under typ de senaste tjugo åren, har uttryckt sin önskan att jag skulle
besöka Europa. Detta har blivit ett mycket viktigt ändamål i mitt liv. Sedan min barndom
har jag behållit den strävan fast i mitt hjärta och i år finns det en stark förhoppning att
jag ska kunna besöka Europa. Detta är goda nyheter för mig och för de som har inbjudit
mig. Jag hoppas att alla våra förhoppningar och strävanden att kunna mötas i Europa ska
komma att infrias.
Jag är mycket tacksam mot er alla, alla center och elever som har gjort förberedelser under
lång tid genom böner och strävanden för att jag ska kunna komma. Därför hoppas jag
kunna besöka Europa inte bara detta år utan även flera gånger i framtiden.
Det är mycket svårt att minnas tidigare liv. Även om vi lär ha levt otaliga liv tidigare,
kommer vi inte nödvändigtvis ihåg dem. Det finns många komplicerade hinder mellan liv
och många karmiska förmörkelser. När jag var mycket ung brukade jag titta i barnböcker
från Europa. En aning inspirerad av dem, brukade jag ibland uppleva det som att befinna
mig i antika europas natur, där jag levde ett trevligt och glädjefyllt liv.
Jag tror att det viktigaste för mig är att följa i den 16:e Karmapas fotspår. Jag önskar att
fortsätta med de verksamheter han startade och de avtryck hans lämnat med sin kropp,
sitt tal och sitt sinne i Europa och hos Europas folk, fullfölja hans handlingar och skapa en
god grund för mina elever. Det är min första önskan.
För det andra, som en buddhistisk ledare som lever på 20:e århundradet hoppas jag även att
kunna arbeta för att inte enbart skapa yttre materiel utveckling, utan även inre glädje och
välmående för alla världens folk. Genom att finna ett sätt att skapa yttre omständigheter
som ett redskap för inre frid och glädje, det är på detta jag lägger min förhoppning och
strävan.
Det är inte bara att jag gillar västerländsk kultur, utan ser även mig själv som någon som
har en stor kärlek till västerländsk kultur. Särskilt har jag stor beundran för västerländsk
teknologi, poesi och många ting som har sitt ursprung i Europa. Jag ser Europas historia
som mycket gripande och jag studerar den ständigt med stort intresse.
Jag tror att alla religioner försöker att få all världens befolkning ut ur ignoransens slummer
och närma sig verklighetens sanna natur. Jag litar fullkomligt på att den kristna religionen,

©Filip Wolak Photography

såväl som alla andra, arbetar för att så nyttans och glädjens frön för mänskligheten.
Såsom buddhist och som en mänsklig varelse ser jag kärlek, vänlighet, vänskap och ömhet
gentemot varandra som den viktigaste och naturligaste egenskapen i ett människoliv.
Jag tror att alla religioner försöker att arbeta för att utveckla dessa egenskaper hos
alla varelser. Jag tror att alla religioner arbetar för att stödja positivt uppförande och
inspiration för människor. Därför tycker jag att alltihop verkligen är mycket välgörande.
Jag tror att världen samlar sig mycket snabbt. Kommunikationerna har blivit mycket
snabba och förståelsen mellan öst och väst växer. På grund av denna utveckling har
konceptet att hela världen är ett blivit mer påtagligt. Därför blir det mycket viktigt för oss
alla att ta hänsyn till världen som en helhet och försöka att arbeta för alla varelsers väl.
Jag själv försöker att verka mot det målet. Jag tror detta beslut till stor del är tidens behov
för alla oss människovarelser.
Jag har inte någon särskild längtan att sprida buddhismen, även om jag naturligtvis har
ansvaret och plikten att ge Dharmautövningen till de som har förbindelse till Dharma. Jag
är redo och väntar att helt få hjälpa och leda buddhistiska utövare i enlighet med Dharma.
Emellertid, antingen du kallar det Dharma eller inte, tror jag att huvudsaken är att bli en
god person , att ha goda tankar och att agera positivt; att bli en tillgångens källa för alla
varelser. Ibland känner jag att använda religionens namn-i detta fallet Buddhismen- är
inte särskilt verksamt, eftersom det ger ett intryck av att vara något bundet och exklusivt.
Denna värld är en stor familj med miljoner medlemmar och alla är vi beroende av varandra.
Det är viktigt att vi bör respektera och uppskatta varandra, upptäcka varandras betydelse.
Vi bör försöka att skapa en värld med vänlighet och kärlek. Jag tror att i framtiden delar vi
alla på ansvaret att skapa en mer jämbördig och älsklig värld. Jag skulle vilja arbeta mot
det målet med min bästa förmåga. Jag tror det är viktigt för oss alla att göra på samma sätt.

Ogyen Trinley Dorje
den 17:e Karmapa
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VÄLKOMMEN KARMAPA
28 maj till 9 juni 2014 kommer Hans Helighet den 17:e Karmapa, Ogyen Trinley Dorje att
göra sitt första besök i Europa, resa till Kamalashila, hans europeiska säte i Tyskland och
till Berlin. Hans anhängare och vänner har länge väntat på denna gynnsamma händelse
och ge honom ett glädjefyllt välkomnande. Vi hoppas att detta kommer att bli en årligen
återkommande händelse med tillräckligt med tid att besöka vartenda hörn i Europa, så att
han kan dela med sig av sin djupa visdom och enorma medkänsla.
Karmapa är en av de mest vördade andliga mästarna och religiösa ledarna i Tibet, vars
ursprung härrör från 1100-talet, den förste Karmapa Dusum Khyenpas tid (De tre tidernas
kännare, 1110-1193). Sedan dess har alla Karmaper förutsagt sina egna återfödslar, skapat
en tradition kring reinkarnerade lamor som är unikt för Tibet. Vidare är Karmaper inte
enbart ledare för en av huvudskolorna inom den tibetanska buddhismen, utan även
ättlingar till den mest bevarade traditionella visdomen i Tibet.
Karmaper lever sina liv som äkta mästare, som förkroppsligar en buddhas handlingar och
är till gagn för alla levande varelser. Historiskt sett har många Karmaper haft en mycket
stor skara av eftreföljare både inom och utanför Tibet, men de har aldrig tagit någon
politisk makt, även om deras påverkan har varit vida utspridd. En del Karmaper blev lärare
för härskare och kinesiska kungar i Kina, Mongoliet, Bhutan, Nepal och andra områden
över indiska Himalyaregioner.
Hans Helighet den 16:e Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, reste till många delar av Europa
och Amerika och delade med sig av den djupa visdom han förkroppsligade. De som kunde
möta honom vid enbart ett tillfälle berättar om detta tillfälle som ett av de viktigaste
ögonblicken i deras liv. Han lämnade ett starkt intryck på de personer som mötte honom
och på många som aldrig såg honom och han blev en av de huvudsakliga lärarna som förde
buddhismen till väst.
Den 17:e Karmapa är känd för sitt mod, medkänsla, engagemang, kreativitet och sin
kunskap.Före och efter sin berömda flykt ur Tibet har han utbildats allmänt i alla uråldriga
visdomarnas anor, som nådde Tibet för över tusen år sedan. Han har blivit en stor mästare,
ivrig att dela med sig och alltid öppen för att lära sig.
Karmapas besök i Europa kommer att uppmuntra samarbete mellan österländsk helig
visdom och den avancerade vetenskapen och teknologien i väst. Avgörande för det
tjugonde århundradet är att detta utbyte kommer fortsätta att öppna nya perspektiv för
båda sidor och bär vidare pionjärsarbetet som startats av Hans Helighet Dalai Lama.
Såsom vi ger vårt hjärtliga och entusiastiska välkomnande till Hans Helighet den 17:e
Karmapa vill vi även tacka alla hans lärare och särskilt Hans Helighet Dalai Lama för hans
faderliga omtanke och ständiga vägledning av den yngre Karmapa. Vi vill tacka regeringen
och personer i Indien som har välkomnat Karmapa som en vördad gäst i sitt land och
öppnat dörrar för hans besök. Vidare den Centrala Tibetanska Administrationen som gav
mycket uppskattad assistans i att ordna alla förberedelser.
Slutligen vill vi ge vårt stora tack till den lokala och centrala tyska regeringen vars hjälp
har gjort detta besök möjligt.

Ringu Tulku
Officiell samordnare för Karmapa i Europa 2014
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Hans Helighet den 17.e Karmapa
Ogyen Trinley Dorje
BUDDHA - AKTIVITETERNAS UPPRÄTTHÅLLARE
Den förste Karmapa, Dusum Khyenpa (1110-1193) startade systemet att erkänna
reinkarnerade Lamor i Tibet för 900 år sedan, när han förutsåg sin egen återfödelse.
‘Karmapa’ på tibetanska betyder någon som upprätthåller buddhornas aktiviteter.
Karmapa har också grundat den tibetanska Kagyuskolans Karma Kagyu-gren. Alla
sexton Karmaper blev mästare med särskilda egenskaper, högt respekterade och vördade
av alla olika tibetanska buddhistiska skolor och av det tibetanska folket och folket
i Himalaya-regionen. Några av Karmaperna blev till och med lärare för de mongolska och
kinesiska härskarna. När den 16:e Karmapa flydde ur Tibet och anlände till Sikkim offrade
kungen av Sikkim honom mark att bygga ett stort klostercenter, som senare blev Rumtek
klostret.
Hans Helighet den 17:e Karmapa, Ogyen Trinley Dorje föddes i ett avlägset hörn i östra
Tibet hos en nomadfamilj år 1985. Han hittades genom att följa instruktionerna i ett
förutsägelsebrev som 16:e Karmapa lämnat efter sig oc hans identitet fastställdes inte
bara av Tai Situ Rinpoche och Gyaltsap Rinpoche, utan även av Hans Helighet den 14:e
Dalai Lama. År 1992 blev Karmapa krönt vid Tsurphu klostret, det traditionella sätet för
Karmapa-traditionen i Tibet.
Redan vid en tidig ålder visade han tecken på att komma att bli en ledare med stor styrka
och bildning. Han gav sitt första offentliga bemyndigande vid åtta års ålder och snart
behärskade han all undervisning som munkarna vid Tsurphu-klostret kunde ge. Han
började styra renoveringen av Tsurphu-klostret, som var i färd med att återuppbyggas.
Han skapade även en ‘shedra’, eller kloster-kollege, vid Tsurphu medan han vägledde
kloster och center runtom i världen. Den unge Karmapa blev en magnet för troende från
hela Tibet och många främmande länder. Han började även att erkänna reinkarnationer av
andra viktiga Kagyu lamor såsom Jamgon Kongtrul Rinpoche.
Vid fjorton års ålder beslöt Karmapa att ta det mycket farliga och utmanande steget att fly
ur Tibet till Indien av två huvudskäl. För det första var han inte tillåten att ta emot sina
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lärare från Indien och kunde inte få sin traditionella utbildning som en andlig ledare. För
det andra såg Karmapa tecken på att han skulle användas mot Dalai Lama.
Världen såg med förvåning på när den fjortonårige Karmapa anlände till Dharamsala
i början av 2000-talet och tog sin tillflykt vid Hans Helighet Dalai Lamas fötter. Regeringen
och det indiska folket accepterade honom som en vördad gäst och sedan dess har han
levt i Gyuto klostret vid Dharamsala och fått den traditionella klosterutbildningen och all
nödvändig överföring under ledning av Kagyu -mästare och H H Dalai Lama, som ombad
Khenchen Thrangu Rinpoche att vara hans främste handledare.
Vid sidan av att vara lärd person och lärare i alla tibetansk buddhismens studieområden,
spelas hans dikter, målningar, kalligrafier och särskilt hans pjäser och sånger komponerade
och uppförda med artister från Tibetan Institute of Performing Arts, är högt uppskattade.
Han tycker om att studera språk och kulturer från asiatiska och västerländska kulturer och
han har tagit lektioner i sanskrit, hindi, kinesiska, koreanska, vietnamesiska och engelska.
Han är även intresserad av modern vetenskap och har aktivt deltagit i Mind and Life
Conferences tillsammans med HH Dalai Lama i Dharamsala.
Karmapa tog på sig ansvaret att leda den buddhistiska Karma Kagyu skolan vid en tidig
ålder och inom en kort tid hade han infört reformer och utveckling i studier och ordning vid
Karma Kagyu kloster och nunnekloster. Karmapa tog Kagyu Mönlam som huvudplattform
för sina aktiviteter. Det årligen återkommande bönemötet i Bodhgaya drar tusentals
munkar, nunnor och anhängare från hela världen och särskilt från Himalayaregionen.
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Karmapa startade sina reformer genom att undervisa munkar och nunnor hur de ska klä
sig, sitta, gå och knäfalla korrekt. Därefter visade han hur man mediterar och reciterar
böner. Den internationella Kagyu Mönlam Chenmo är ett underverk inte enbart för sina
inspirerande böner utan även för dess ordning och internationella deltagande. Böner och
undervisning är simultantolkade till tolv språk och sänds via webb världen över.
År 2007, efter många år som vegerarian, bad Hans Helighet sina kloster att sluta servera all
slags kött i sina matsalar. Han förklarade att om vi ska ha genuin medkänsla för djur och
har strävan att lindra deras lidande ska vi också försöka att lägga in detta i vår strävan.
Mot slutet av sin undervisning sträcktes tusentals händer upp av munkar, nunnor och
lekmän för att göra löftet att bli vegetarianer. Detta visar ett underbart exempel på hur
han undervisar.
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Karmapa har också gjort en stor förändring i utbildningen vid klostrens högskolor. Han
har ändrat den årliga Kagyu Gunchös struktur, vinterdebatten, där klosterhögskolan
samlas under en månad för att studera och debattera buddhistisk filosofi. Nu för tiden
innehåller Kagyu Winter Debates turneringar med pris till den bästa högskolan, bästa
individuella debattörer och den mest entusiastiska eleven. Under den här tiden ger Hans
Helighet undervisning i någon viktig Kagyu filosofisk text och debatterna följs av en tre
dagars konferens.
År 2014 skapade Karmapa historia genom att införa en årlig Arya Kshema Winter Dharma
sammankomst för Karma Kagyu nunnor och genom att utöka deras tillgång till rigorös
utbildning. Omkring 300 nunnor deltog. Nunnorna debatterade inte bara, utan tog hand
om alla aktiviteter inklusive ritualer, recitation och ordnar hela mötet. Detta är bara ett
exempel som illustrerar hur Karmapa arbetar för att bemyndiga kvinnor på alla nivåer.
År 2009 vid en TED konferens i Mysore framhöll Karmapa att det är de andliga ledarnas
ansvar att ta den ledande rollen i att behandla sådana sociala frågor som miljökriser och
kvinnofrågor. Han själv har engagerat sig personligen, medan han samtidigt inspirerar
andra att följa efter.
Karmapa ser skydd av miljön synonymt med Dharmautövning. Han har sagt att ytterst
skulle han vilja att tibetanska buddhistiska kloster skulle bli föregångare i sitt eget samhälle
gällande miljöfrågor, särskilt eftersom samhällen i Himalaya börjar stå inför enorma
konsekvenser på grund av klimatförändringarna. År 2009 grundade han och fortsätter som
ordförande för Khoryug (miljö på tibetanska), en sammanslutning för eko-buddhistiska
kloster i Himalaya. Idag består sammanslutningen av över femtiofem buddhistiska kloster
och nunnekloster som verkställer miljöprojekt över Himalyaregionen. Efter riktlijer för
miljön har sammanslutningen producerat ett populärt häfte kallat ‘108 Metoder Du Kan
Göra För Att Skydda Jorden’. Förutom Himalaya har han stöttat folk i västvärlden att
använda färre resurser och förenkla sina liv.
Karmapa är en regelbunden och populär besökare i tibetanska skolor och högskolor. Han
har blivit ett exempel för kurage, hängivenhet och är en stark försvarare av ursprungliga
traditioner, medan han samtidigt står öppen inför positiva moderna influenser för
tibetanerna i allmänhet och särskilt för ungdomarna. Tibetaner som lever i Tibet benämner
Dalai Lama, Panchen Lama och Karmapa för Tibets sol, måne och stjärna. Karmapas
engagemang för den yngre generationen har producerat två viktiga böcker: ‘The Future
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is Now’ och ‘The Heart is Noble’. Karmapa har många gånger sagt att han känner djup
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gemenskap med dagens ungdom och gillar att engagera dem i diskussioner och dialoger.
Karmapa har även deltagit i många interreligiösa dialoger och buddhist-konferenser
där han försvarar miljöfrågor, kvinnofrågor, ungdomsfrågor och stödjer icke-sekterism
tillsammans med respekt för alla andliga vägar.
Han är traditionell, autentisk, innovativ och konstnärlig i sitt sätt att utföra saker.
Exempelvis höll han i januari 2014 en Guru Padma Sambhava lamadans i Bodhgaya, som
utfördes på ett mycket traditionellt vis. Emellertid bjöd han in nunnor att ta del i de heliga
danserna, något som aldrig hänt tidigare i Karma Kagyu traditionen. Dessa danser är en av
de mest välsignade och magnifika religiösa föreställningar i den tibetanska buddhistiska
kulturen.
Hans Helighet den 16:e Karmapa reste till många platser i Europa och Amerika och
startade många center och grupper. Följdaktligen har många efterföljare och anhängare
©Filip Wolak Photography

till Karmapa vid upprepade tillfällen bett den 17:e Karmapa att besöka dem. I maj 2008
gjorde han sin första resa till väst genom att resa till USA, där han undervisade på många
Dharma center som är under hans ledarskap, såväl som i stora hallar och arenor. Han
besökte USA åter 2011.
Nu 2014 gör han sitt första besök i Europa och fullföljer sin sedan länge omhuldade önskan
att besöka den kontinenten. Såsom hans föregångare känner även den 17:e Karmapa stark
personlig förbindelse med Europa. Han säger ofta att han känner att i ett av hans tidigare
James Gritz ©2008 by Karmapa Foundation

liv var han född som bonde i Europa.
För mer information om Hans Helighet den 17:e Karmapa besök:
www.karmapafoundation.eu och www.kagyuoffice.org
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Dharma-Undervisning av Hans
Helighet den 17:e Karmapa
Buddhismens innersta natur
Den buddhistiska undervisningens innersta natur är som de följande verserna konstaterar:
Gör inga onda handlingar,
Delta i utmärkt dygd,
Och tämj ditt eget sinneDetta är Buddhas undervisning.
Den fullständiga buddhistiska läran kan sammanfattas med anvisningen att sluta skada
andra och för att gagna dem... För människovarelser generellt och särskilt för alla som
följer den andliga traditionen är den mest viktiga förutsättningen att vara buddhist att
börja skapa en altruistisk motivation... En andlig utövare behöver ha ett lugnt och stilla
sinne och en attityd av medkänsla...Om tillsammans med detta du håller en distinkt syn
på en andlig tradition, kommer du att vara till nytta för både dig själv och många andra.
(Heart Advice of the Karmapa)

Vår gemensamma grund
Innerst inne har vi alla ett nobelt hjärta. Detta hjärta är källan till vår finaste strävan för
oss själva och för världen. Den fyller oss med modet att handla efter våra strävanden.
Vår ädelhet kan ibland vara dunkel, täckt av små tankar eller blockerat av förvirrade och
förvirrande känslor. Men ett ädelt hjärta trots det ligger intakt ini var och en av oss, redo
att öppna upp och erbjudas världen. Vår uppgift är att känna igen detta ädla hjärta inom
oss och lära oss hur vi kan förenas med det, att göra det till grunden för allt vi gör och
känner. När vi rensat allt som blockerar det, kan detta hjärta förändra världen.
(The Heart is Noble)

Mahamudra Uppstår Spontant
Dharma-utövning är inte bara att visa upp en gott skådespel med kroppen och talet. Det
är att blanda Dharma med ens eget sinne, tämja sitt förhärdade sinne, förminska mentala
bedrövelser... Vi kan inte hålla Dharma utanför vårt vardagsliv...
Mahamudrainstruktionerna säger att man inte bör följa mentala bedrövelser, men när de
uppstår, ska man inte oroa sig över dem. Till exempel, någon som är på en resa kommer
att se olika vyer. Man behöver inte låta bli att se det som visar sig, inte heller behöver man
bli upprörd av dem. Resan måste fortsätta. Vi tenderar att ta i besittning det som är på
vägen. I stället är det en resa med iakttagande av mentala bedrövelser, skådande av deras
grundnatur...
Genom att föda dem får de mentala bedrövelserna ökad styrka... Om man inte underhåller
dem blir dom besegrade av sig själva... All Dharma når samma punkt. Alla de djupgående
undervisningarna siktar på att utrota våra mentala bedrövelser...
Att målmedvetet konsekvent integrera Dharma i vardagslivet är det praktiska tillvägagångssättet att utöva Dharma.
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(Hans Helighet Karmapa undervisar vid Rootinstitute i Bodhgaya@india, feb 2014)

Medkänsla är grunden till all utövning
Grunden till all utövning av Buddhismen är attityden till osjälviskhet och att inte ställa
till skada. Med andra ord, grunden till buddhistisk utövning är kärleksfull vänlighet och
medkänsla. Utifrån dessa egenskaper, tror jag att medkänsla är den främsta: generellt
utvecklar vi kärleksfull vänlighet genom att förlita oss på medkänsla... Vår medkänsla
måste ha en bred inriktning, inte bara inkluderande oss själva, utan innefattande alla
levande varelser... Enligt Mahayanaläran, har alla levande varelser tidigare varit våra
föräldrar, vissa är våra nuvarande föräldrar och vissa kommer i framtiden bli våra föräldrar.
Av denna anledningen, är alla levande varelser en tillgivenhets koppling till oss själva...
Alla dessa levande varelser är individer som vi har en koppling till... När vår medkänsla
blir genuin och djup, då kommer våra handlingar för andras väl att bli utan ansträngning
och fri från tvivel.
(Heart Advice of the Karmapa)
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Ett meningsfullt liv
Jag tror att våra liv bara kan verka meningslösa när vi
tänker på livet på ett begränsat vis, som vad det direkt
leder oss till. Personligen, om jag skulle se på mitt eget
liv på det viset, skulle allt verka rätt poänglöst. Att bära
detta stora namn, flytt ur Tibet, alla ansträngningar som
gjorts sedan dess - det skulle knappast vara värt så mycket
krångel för en person - jag själv! Men när jag ser mitt liv
som något expansivt och ser att jag skulle kunna medföra
någon lycka och glädje för enbart en person, då vet jag att
livet har en mening.
(The Heart is Noble)

Könsidentitet: det befinner sig allt i sinnet

©International Kagyu Monlam

Image by Darshanaphotoart.co.uk

Även om vi har begränsade förutsättningar, kan vi i
slutänden känna oss inneslutna i en särskild livsroll eller
en särskild uppfattning om vem vi är. Hur kommer det
sig? Vi begränsar oss när vi tar upp särskilda identiteter
och sen tror att detta är sannerligen den vi är och måste
vara. Vi kan se detta klart hända med könsidentitet.
Ofta verkar kön definiera vår plats i världen och
våra livserfarenheter, även om det inte är mer än en
identitet i den sociala strukturen. Våra tankar om vad
det menas att vara en kvinna eller en man - det är våra
könskonstruktioner - är givna betydelser och vikt åt
vår dagliga verklighet. Könsidentitetet genomsyrar så
mycket av våra erfarenheter att det är lätt att glömma
att de bara är uppfattningar -uppfattningar skapade för
att kategorisera människovarelser... Könskategorier är
inte inneboende verkliga i och av sig själva... Med andra
ord finns det fabricerad maskulina ‘jag’:s och fabricerade
kvinnliga ‘jag’:s - och de är bara ideer vi har skapat.
(The Heart is Noble)

Min kropp är manlig men mitt sinne har många feminina
egenskaper, så jag finner mig själv en liten bit som både
manlig och kvinnlig. Därför har jag stor strävan att vara
till nytta för alla varelser, men särskilt har jag förbindelser
att arbeta för kvinnors välfärd, särskilt nunnors, så länge
jag lever. Så länge jag har detta liv skulle jag vilja arbeta
fokuserat och flitigt för deras skull. Jag har ansvaret som
överhuvud för denna buddhistiska (Karma Kagyu) skolan.
Ur den synvinkeln lovar jag att jag kommer att försöka att
göra mitt bästa för att nunnornas församling ska få alla
nödvändiga praktiska instruktioner för utveckling och ha
de rätta framstegen inom sina områden. Jag kommer att
göra mitt bästa.
(HH Karmapas tal vid nunneklostret i Tilokpur 2007)
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Miljöskydd: odla nya känslor
för jorden
Nu för tiden verkar för många människor behandla jorden som ett objekt, en stenklump
och en smält metall i omloppsbana runt solen, som kan utnyttjas och exploateras som vi
vill. Jorden är en levande organism, en sammanknuten väv av millioner livsformer... hon
är källan till liv och välstånd... Om vår Moder Jord ska kunna överleva kan vi inte fortsätta
att leva så här. Vi behöver en radikal förändring i attityd och beteende, börja med oss
själva... Vi som individer måste välja att leva mer enkelt och vara belåtna med mindre...
Alternativet är nästan obegripligt. Föreställ dig vad som skulle hända om vi skulle förlora
detta vårt enda hem, Jorden. Vi har ingenstans att ta vägen.
(Miljö-kalender, 2014)

Vi delar denna planet med framtida generationer. Oberoende av hur utmanande det kan
bli, är vi ansvariga för en ändring av våra mönster att konsumera så att mänskligt liv på
denna jorden är hållbart, nu och under kommande århundraden... När jag först flytt ur
Tibet och kom till Indien utnämnde en tidning mig till en “Årets Asiatiska Hjälte”... De
utnämnde många årets “hjältar”, de förstod att Asien och världen behöver många hjältar.
För att bli sanna hjältar behöver vi generera en ädel strävan... En sann ädel föresats kan
skapa ädel förvaltning. Vem som helst av oss kan grunda våra handlingar i vårt hjärtas
ädelhet och bli hjältar.
(The Heart is Noble)

Ompröva kött
Att använda vår planets resurser för att föda upp djur för slakt minskar dramatiskt resurserna
som vi mer effektivt skulle kunna använda för att föda fler människor. Är köttätande ens
hållbart i längden, om vårt syfte är att få stopp på världshunger? Jag tror detta är en
fråga som vi behöver fråga oss själva... Omprövning av vår personliga konsumtion av
kött är ett sätt som vi som individer kan ha en direkt inverkan. Vegetatianism involverar
många etiska sidor, men det är även en miljöskyddande fråga. Vårt beroende av kött är en
huvudorsak till klimatförändringen, avskogningen och föroreningen. Grovt räknat 20%
av världens växthuseffekt, är orsakad av djur som fötts upp för människors konsumtion.
Metangaserna som avsöndras från kreatur bidrar mer till klimatförändringen än koldioxid.
Detta säger oss att om vi människovarelser gör en tydlig förändring och blir vegetarianer,
skulle vi kunna minska den globala uppvärmningen dramatiskt.
(The Heart is Noble)
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Bemyndigar dagens ungdom:
Framtiden börjar nu
Vårt samhälles framtid är beroende av dagens ungdom. Om unga personer har entusiasm
inför utbildning, etik och fred har vi en solid grund att utvecklas från. Om inte fattas
förutsättning för en god framtid...
Vårt hopp om en bättre framtid lägger ett tungt ansvar på den yngre generationen.
Hur bemöta denna utmaning? Försök att utbilda dig själv inom ett område som gagnar
samhället. Ta upp andliga discipliner som öppnar ditt hjärta och sinne. Samarbeta med
andra och skapa harmoniska förhållanden med alla människor oberoende av etnesitet,
kön eller ålder. Gör allt du förmår för att stoppa missbruket av naturresurser och den
sanslösa förstörelsen av våra omgivningar. Med etiskt omdöme kan du - dagens ungdom skapa lycka för världen och mänskligheten.
Antingen du går i en positiv riktning eller inte, beror enbart på dig själv. Du måste vara din
egen lärare och försöka lista ut vad som krävs för att nå dina mål... Ta ansvar för dig själv.
Bara du själv vet dina egna hemligheter: Ingen annan kan läsa ditt sinne. Om du vill göra
en förändring, var inte beroende av andras hjälp utan att ta initiativ själv.
(Future is Now)
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Lös konflikter: Att bygga en
koppling hjärta till hjärta
Min relation till detta konsept från hjärta till hjärta eller sinne till sinne kopplingen är en
intressant sak, eftersom jag som andlig ledare alltid försöker att öppna mitt hjärta inför andra
och offra mig själv för hjärta till hjärta och sinne till sinne koppling på ett genuint sätt med
andra personer. Men samtidigt har jag alltid blivit rådd att jag behöva understryka intelligens
över hjärta till hjärta koppling, eftersom att vara någon i en position likt min, om jag inte
förlitar mig huvudsakligen på intelligens, då kan något farligt hända mig.
Så det är en intressant paradox på gång där, men en gång hade jag en verkligen slående
upplevelse när en grupp från Afganistan kom för att besöka mig och vi hade riktigt en intressant
konversation. Så vi hamnade i ett samtal om Bamiyan Buddhor, som ni vet sprängdes för
några år sedan i Afganistan. Men grunden till vår konversation var de olika inställningarna
till andlighet ur muslimska och buddhistiska traditioner. Naturligtvis i Islam, på grund av
läran gällande begreppet att inte avgudadyrka, finner du inte så många fysiska gudomliga
avbildningar av gudomlighet eller andlig befrielse. I den buddhistiska traditionen finns det
många Buddhastatyer som är högt vördade. Så vi talade om olikheter mellan traditioner och
vad många personer ser som den tragiska förstörelsen av Bamiyan Buddhor.
Men jag gav ett förslag att kanske kunde vi se detta på ett positivt sätt. Det vi såg i Bamiyan
Buddhornas förödelse var förbrukningen av materia, likt en solid substans faller ner och löses
upp. Kanske vi kunde se det som en likhet med Berlin-murens fall. Där fanns en skiljelinje
som hade hållit två människotyper isär och som hade kollapsat och öppnat dörren till framtida
kommunikation. Så jag tänker att på detta sätt är det alltid möjligt för oss att erhålla något
positivt som kan hjälpa oss att förstå varandra bättre.
(HH Karmapa vid TED Konferensen, Indien 2009)

Social handling: Omsorg om alla
Social handling är ett särskilt sätt att bry sig om andra. Faktumet att mänskliga
varelser lever tillsammans i samhällen är beviset för att vi behöver varandras
omsorg... Eftersom vi är alla djupt sammanlänkade, är en persons välmående intimt
förknippat med välmåendet i samhället. Om vi skapar sociala system som vördar
vår grundläggande sammankoppling, Blir vårt samhälle allierat med vår existens
verklighet. Detta kommer att ge oss grunden till ett stabilt samhälle och även stöder
mänsklig lycka...
Att leva i ett samhälle skulle vara vår dagliga påminnelse om hur mycket vi får från
varandra och är skyldig varandra. En klar medvetenhet om denna skuld för vänligheten
vi får från andra kan tillhandahålla en stabil grund för engagemang i samhällsservice
eller aktivism. Våra handlingar kan grundas i den enkla önskan att bry sig om andra,
såsom vi själva blivit omhändertagna av världen.
(HH Karmapa vid TED Conferens, Indien 2009)

Kärlek som består
Jag vill dela med mig till er en känsla jag har. Jag känner att min kärlek inte måste
begränsas i mitt eget liv eller kropp. Jag föreställer mig att om jag inte längre är i världen,
är min kärlek fortfarande närvarande. Jag vill placera min kärlek på månen och låta månen
hålla min kärlek. Låta månen vara min kärleks skötare, offrande den till alla och envar när
månen sänder sitt ljus för att omfamna hela världen.
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(The Heart is Noble)

Arrangemang
Organisatörer:
The Karma Kagyü Gemeinschaft Deutschland e.V.
År 1978 grundades Karma Kagyu Trust i Munchen¨. Karma Kagyu Trusts syfte är att underlätta studier
och utövande av tibetansk Buddhism, specifikt inom Karma Kagyutraditionen. Den siktar även på att
skapa kontakt med andra buddhistiska traditioner och etablera interreligiös kontakter, inkluderande
vetenskapliga, kulturella och sociala dialoger. Karma Kagyu Trasts ledare är HH 17:e Karmapa Ogyen
Trinley Dorje.
www.karma-kagyu-verein.de

Kamalashila Institute®
Kamalashila Institute är HH den 17:e Karmapa Ogyen Trinley Dorje, överhuvud för tibetanska
buddhismens Karma Kagyuskolas europeiska säte. Vår huvudinriktning är på Karma Kagyutraditionens
undervisningar och utövningar, som de har överförts av Kagyuskolans mästare sedan 1000-talet.
Institutet grundades 1981 och ligger på landsbygden nära Köln, Bonn och Koblenz. Vårt center
lyder under andlig ledning av Dzogchen Ponlop Rinpoche. De Lamor som bor där är Acharya Lama
SonamRabgye och Acharya Lama Kelzang Wangdi.
www.kamalashila.de

Bodhicharya Deutschland e.V. / Berlin
Bodhicharya är en idiiell Bildnings och Kulturell Sammanslutning grundad av Ringu Tulku Rinpoche.
Verksamheten där består av att samla, transskribera, översätta och publisera buddhistisk undervisning
och undervisningsmaterial samt stödja utbildnings och hälsovårds projekt över hela världen. Bodhicharya
Center i Berlin grundades år 2001 och efterträder det tidigare Berlin Karma Kagyu Center.
www.bodhicharya.de

The Karmapa Foundation Europe
The Karmapa Foundation Europe (eller KFE) är en internationell stiftelse vars huvudsäte finns i Bryssel.
Det grundades 2010 av Vördnadsvärde Ringu Tulku Rinpoche, HH den 17:e Karmapa Ogyen Trinley Dorjes
officiella representant i Europa. Syftet med stiftelsen är att tillhandahålla -på en europisk nivå och ur ett
europeiskt perspektiv - stöd för HH den 17:e Karmapa och hans aktiviteter. KFE:s aktiviteter varierar från
att stödja HH den 17:e Karmapas besök i Europa, låta hans andliga undervisning att bli mer känd i Europa,
sponsra olika slags projekt och representera HH:s juridiska intressen i Europa.

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

www.karmapafoundation.eu

Vi vill tacka alla engagerade medhjälpare, generösa sponsorer och HH Karmapas administration
(Tsurphu Labrang) för deras stöd och bidrag, som har gjort detta projekt möjligt. Vi är också mycket
tacksamma för Shambala Publications, Hay House och TED för tillåtelse att trycka text från deras
publikationer och inspelningar, samt även Internationella Kagyu Monlam och alla fotografer som har
delat med sig av sina bilder.
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Publikationer av
Hans Helighet den 17:e Karmapa
The Heart is Noble

Changing the World from the Inside Out
År 2011 tillbringade sexton amerikanska universitetsstuderande en månad i Indien med en av den
tibetanska Buddhismens inspirerande ledare, HH den 17:e Karmapa där de diskuterade ämnen som
sträckte sig från solidarisk mat till könsrollerna till hållbar medkänsla. Även om Karmapa var bara
några år äldre än dem förändrades deras liv av det de fick höra från honom. Om du är villig att ta upp
denna utmaningen kan denna boken förändra dig inifrån och ut.
Shambala Publications 2013

The Future Is Now

Timely advice for Creating a Better World
Framtiden är nu, som presenterar fotografier med 108 råd om hur man lever mer kärleksfullt och
medvetet är Karmapas första huvudsakliga arbete. I det ger han råd om sådana universiella och
personliga ämnen som sociala värderingar, miljön, frihet, ansvar, ensamhet och förnöjsamhet. Fräsch,
djärv, aktuella foton och rättfram text gör den uråldriga buddhistiska undervisningen förståelig för
alla.
Publiserad av Hay House 2009

Heart Advice of the Karmapa
För att markera tillfället av hans första besök till Amerika presenterar Heart Advice of the Karmapa
något av hans insikt och visdom till gagn för varelser runtom i världen. Genom samtal kring Dharma,
poesi och sång erbjuder denna unga mästare tidsenlig undervisning i en samling av olika ämnen:
att uppskatta miljön, tillämpa kärleksfull vänlighet och medkänsla, förståelse av karma och åtnyttja
harmoni med andra religiösa traditioner. Ett urval av sånger, essäer, poesi från tidigare Karmaper är
också inkluderade i denna samling g vilket ger en inblick i det rika arvet efter dessa levande Buddhor
genom århundraden.
Utgiven av Altruism Press 2008

Ngondro for Our Current Day
A short ngondro Practice and Instructions

I denna kortfattade undervisning presenterad år 2006 av HH den 17:e Gyalwang Karmapa i Bodhgaya
i Indien, leds eleven genom en förkortad version av förberedande övningar för Mahamudra övning, som
Hans Helighet komponerat med syftet gagna utövare från väst som lever aktiva liv. Hela utövningen
i kortfattad recitationer är skriven på tibetanska, transkribering och fullständiga instruktioner i de
fyra särskilda förberedande övningarna är ges med undantag för youga. Hans Helighet leder detaljerna
i varje övning inklusive visualiseringar av tillflykten, Vajrasattva-rening och mandalaoffring, ofta
med inslag av hans egen humor.
Utgiven av KTD Publications 2010

Traveling the Path of Compassion

A Commentary on The Thirty Seven Practices of a Bodhisattva
Att resa på medkänslans väg är kommentaren till en Bodhisattvas Trettiosex Övningarna av Ogyen
Trinley Dorje, den 17:e inkarnationen av Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorjes kommentar
förbinder denna högaktade text med vårt dagliga liv och djupaste strävanden.
Publiserad av KTD Publications 2009 (Densal Semiannual Publications)

Deer Park Calligraphies
Boken omfattar vackra reproduktioner av 19 original kalligrafier ritade av den 17:e Karmapa under
en vistelse i Sarnath, Indien. Förtjänsten från dena bok går till ett byggnadsprojekt av Karma Triyana
Dharmachakra.
Publiserad av KTD Publications, 2004

