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Kunnianosoitus
Tämän maailman myrkky ja vihollinen,
hän julisti, on myrkyn kasvu mielessä.
Tuon kasvun hän leikkasi pois viisauden miekalla.
Tämän maailman isiä ja äitejä,
hän julisti, ovat lukemattomat tuntevat olennot,
ja hän hoivasi heitä rakkaudella ja myötätunnolla.
Tämän maailman ilo ja kurjuus,
hän julisti, on oman karmamme tulosta,
ja hän näytti meille keinot puhdistaa se.

Cover & Inside Cover image: James Gritz ©2008 by Karmapa Foundation

Tämän maailman turvapaikka ja opas,
minun ymmärrykseni mukaan, on Sakyan prinssi,
ja nöyrästi minä heittäydyn hänen jalkojensa juureen.
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Hänen pyhyytensä
17. Karmapan viesti
Monissa Euroopan maissa on lukuisia oppilaita, jotka ovat yhteydessä tiibetinbuddhalaiseen
Karma Kagyu -koulukuntaan. On myös paljon ihmisiä, joilla on suora yhteys Karmapaan
ja jotka ovat 20 viime vuoden aikana ilmaisseet toiveen, että tulisin Eurooppaan. Siitä
on tullut hyvin tärkeä päämäärä elämässäni. Lapsuudestani lähtien olen pitänyt tuon
tavoitteen lujasti sydämessäni, ja tänä vuonna on vahvaa toivoa siitä, että pääsisin
käymään Euroopassa. Se on hyvä uutinen minulle sekä niille, jotka ovat kutsuneet minut.
Toivon, että tänä vuonna toteutuvat kaikki odotuksemme ja pyrkimyksemme tavata
Euroopassa.
Olen hyvin kiitollinen kaikille teille, kaikille keskuksille ja oppilaille, jotka ovat kauan
valmistelleet tuloani rukouksin ja toivomuksin. Niinpä toivon voivani vierailla Euroopassa
en ainoastaan tänä vuonna, vaan myös tulevaisuudessa.
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Edellisiä elämiä on hyvin vaikea muistaa. Vaikka olemme saattaneet elää aikaisemmin
lukemattomia elämiä, emme välttämättä muista niitä. Elämien välissä on monia
mutkikkaita esteitä ja karmisia hämärtymisiä. Pienenä katselin lastenkirjoja Euroopasta.
Olin niistä aika innostunut, ja joskus minulla oli kokemus olosta luonnon keskellä
muinaisessa Euroopassa, jossa elin hyvin miellyttävää ja onnellista elämää.
Luulen, että tärkeintä minulle on seurata 16. Karmapan jalanjäljissä. Toivon voivani
jatkaa hänen aloittamiaan toimintoja ja vaikutelmia, joita hän jätti Eurooppaan ja
eurooppalaisiin kehollaan, puheellaan ja mielellään, jatkamalla hänen tekojaan ja
luomalla hyvän perustan oppilaisiini. Se on ensimmäinen toiveeni.
Toiseksi, 2000-luvun ensimmäisen vuosisadan buddhalaisena johtajana toivon voivani
työskennellä myös sen hyväksi, että toisin paitsi aineellista edistystä, myös sisäistä onnea
ja hyvinvointia kaikille tämän maailman kansoille. Sijoitan toivoni ja pyrkimykseni siihen,
että löytäisin tavan luoda ulkoiset olosuhteet, joiden avulla kehittää sisäistä rauhaa ja
iloa.
Paitsi että pidän länsimaisesta kulttuurista, pidän itseäni myös henkilönä, joka rakastaa
suuresti länsimaista sivistystä. Erityisesti ihailen länsimaista teknologiaa, runoutta ja
monia niistä asioista, jotka saivat alkunsa Euroopasta. Euroopan historia koskettaa minua
syvästi, ja opiskelen sitä koko ajan suurella mielenkiinnolla.
Uskon, että kaikki uskonnot pyrkivät herättämään maailman kansat tietämättömyyden
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unesta ja tuomaan heidät lähemmäs todellisuuden oikeaa luontoa. Luotan täysin siihen,
että kristinusko, niin kuin kaikki muutkin, työskentelee kylvääkseen siemeniä, jotka
koituvat koko ihmiskunnan hyödyksi ja onneksi. Buddhalaisena ja ihmisenä pidän
keskinäistä rakkautta, lempeyttä, ystävyyttä ja kiintymystä ihmiselämän tärkeimpinä ja
luonnollisimpina ominaisuuksina. Minusta kaikki uskonnot pyrkivät kehittämään näitä
ominaisuuksia kaikissa olennoissa. Uskon, että uskonnot työskentelevät edistääkseen
myönteistä käytöstä ja innostaakseen ihmisiä. Siitä syystä ajattelen, että ne kaikki ovat
hyvin hyödyllisiä.
Minusta maailma keskittyy hyvin nopeasti. Kommunikaatiosta on tullut hyvin nopeaa,
ja idän ja lännen keskinäinen ymmärrys kasvaa. Tämän kehityksen ansiosta käsitys siitä,
että koko maailma on yhtä, tulee entistä paremmin näkyviin. Siten on erittäin tärkeää,
että me kaikki pidämme maailmaa kokonaisuutena, ja pyrimme työskentelemään kaikkien
tuntevien olentojen hyväksi. Pyrin myös itse toimimaan tuon päämäärän hyväksi. Minusta
maailma tarvitsee kipeästi tuota päätöstä meiltä kaikilta näinä aikoina.
Minulla ei ole mitään erityistä pyrkimystä levittää buddhalaisuutta, vaikka minulla onkin
vastuu ja velvollisuus tuoda dharmaharjoitus niille, joilla on yhteyksiä dharmaan. Olen
siihen valmis ja odotan voivani täysin palvella ja ohjata buddhalaisuuden harjoittajia
dharman mukaisesti. Kuitenkin, kutsutaan sitä sitten dharmaksi tai ei, uskon että tärkeintä
on olla hyvä ihminen, jolla on hyviä ajatuksia ja joka toimii myönteisesti; olla hyödyksi
kaikille olennoille. Välillä minusta tuntuu, että uskonnon nimen – tässä tapauksessa
buddhalaisuuden – käyttäminen ei ole kovin hyödyllistä, koska se antaa vaikutelman
jostain rajoitetusta ja vain harvoille tarkoitetusta.
Maailma on valtavan suuri perhe, jossa on miljoonia jäseniä, ja kaikki me olemme
riippuvaisia toinen toisistamme. On tärkeää, että kunnioittaisimme ja arvostaisimme
toinen toisiamme ja tunnistaisimme toistemme tärkeyden. Meidän tulisi yrittää luoda
maailma lempeydellä ja rakkaudella. Minun mielestäni tulevaisuudessa meillä on kaikilla
vastuu tasa-arvoisemman ja rakastavamman maailman luomisesta. Haluaisin työskennellä
tuon päämäärän hyväksi parhaani mukaan. Minusta meidän kaikkien on tärkeä tehdä niin.

Ogyen Trinley Dorje
17. Karmapa
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Karmapan tervetulotoivotus
28.5.–9.6.2014 hänen pyhyytensä 17. Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, vierailee Euroopassa
ensimmäisen kerran ja matkustaa Kamalashilaan, Euroopan-keskukseensa Saksassa,
sekä Berliiniin. Hänen seuraajansa ja ystävänsä ovat odottaneet kauan tätä hyväenteistä
tapahtumaa ja toivottavat hänet iloisesti tervetulleeksi. Toivomme, että tästä tulee
vuotuinen tapahtuma ja aikaa on tarpeeksi vierailla Euroopan joka kolkassa, niin että hän
voi jakaa syvää viisauttaan ja mittaamatonta myötätuntoaan.
Karmapa on yksi Tiibetin kunnioitetuimmista henkisistä mestareista ja uskonnollisista
johtajista, jonka perimyslinja alkaa 1100-luvulta, ensimmäisen Karmapan, Dusum
Khyenpan (Kolmen ajan tietäjä, 1110–1193) ajalta. Siitä alkaen kaikki Karmapat
ovat ennustaneet oman jälleensyntymänsä ja luoneet jälleensyntyneiden opettajien
perinteen, joka on Tiibetille ominainen. Sen lisäksi Karmapat eivät ole vain tärkeän
tiibetinbuddhalaisen koulukunnan johtajia, vaan myös useimpien Tiibetissä säilyneiden
viisausperinteiden perimyslinjan ylläpitäjiä.
Karmapat elävät elämäänsä aitoina mestareina, joissa ruumillistuu buddhatoiminta
ja jotka ovat hyödyksi kaikille eläville olennoille. Historiallisesti kaikilla Karmapoilla
on ollut valtavasti seuraajia sekä Tiibetissä että sen ulkopuolella, mutta he eivät ole
koskaan käyttäneet poliittista valtaa, vaikka heidän vaikutuksensa on levinnyt laajalle.
Joistakin Karmapoista tuli Kiinan, Mongolian, Bhutanin, Nepalin ja muiden Intian
Himalajan-alueiden kuninkaiden ja hallitsijoiden opettajia.
Hänen pyhyytensä 16. Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, matkusti moniin paikkoihin
Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja levitti syvällistä viisautta, joka ruumiillistui hänessä.
Ne, jotka pääsivät tapaamaan hänet vain kerran, puhuvat tapahtumasta yhtenä elämänsä
tärkeimmistä hetkistä. Hän teki voimakkaan vaikutuksen niihin, jotka hänet tapasivat,
ja moniin niistäkin, jotka eivät häntä koskaan nähneet, ja hänestä tuli yksi tärkeimmistä
opettajista, jotka toivat buddhalaisuuden länsimaihin.
17. Karmapa tunnetaan rohkeudestaan, myötätunnostaan, antaumuksestaan,
luovuudestaan ja oppineisuudestaan. Ennen hänen kuuluisaa pakoaan Tiibetistä ja sen
jälkeen hän on opiskellut laaja-alaisesti kaikkia niitä muinaisen viisauden perimyslinjoja,
jotka tulivat Tiibetiin yli tuhat vuotta sitten; hänestä on tullut suuri mestari, joka on
innokas jakamaan oppimaansa ja koko ajan altis oppimaan uutta.
Karmapan vierailu Eurooppaan rohkaisee kasvavaan yhteistyöhön idän pyhän viisauden ja
lännen edistyneen tieteen ja teknologian välillä. Tämä vuorovaikutus, joka on olennaisen
tärkeää 2000-luvun ensimmäiselle vuosisadalle, avaa jatkuvasti uusia näkökulmia
molemmilla puolilla ja jatkaa hänen pyhyytensä Dalai-laman aloittamaa pioneerityötä.
Samalla kun toivotamme hänen pyhyytensä 17. Karmapan sydämellisesti ja innokkaasti
tervetulleeksi, haluaisimme myös kiittää kaikkia hänen opettajiaan ja erityisesti hänen
pyhyyttään Dalai-lamaa tämän isällisestä lempeydestä nuorta Karmapaa kohtaan ja
tämän jatkuvasta ohjaamisesta. Haluamme kiittää myös Intian hallitusta ja kansaa,
joka on toivottanut Karmapan tervetulleeksi maahansa kunniavieraana ja avannut ovet
tälle vierailulle. Lisäksi Tiibetin keskushallinto antoi hyvin arvokasta tukea kaikissa
järjestelyissä.
Lopuksi haluaisimme antaa suuret kiitokset Saksan paikallis- ja keskushallinnolle, joiden
apu on tehnyt tämän vierailun mahdolliseksi.

Ringu Tulku
Karmapan Euroopan-vierailun 2014 virallinen koordinaattori
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Hänen pyhyytensä 17. Karmapa,
Ogyen Trinley Dorje
BUDDHA-TOIMINNAN EDUSTAJA
Ensimmäinen Karmapa Dusum Khyenpa (1110–1193) aloitti perinteen tunnistaa
jälleensyntyneitä opettajia Tiibetissä yli 900 vuotta sitten, kun hän ennusti oman
jälleensyntymänsä.
“Karmapa” on tiibetiä ja tarkoittaa sitä, joka toteuttaa Buddha-toimintaa. Karmapa
perusti myös tiibetinbuddhalaisen Kagyu-koulukunnan Karma Kagyu -haaran. Kaikista
16 Karmapasta tuli mestareita, joilla oli erityislaatuisia ominaisuuksia, ja he olivat
tiibetinbuddhalaisuuden eri koulukuntien, Tiibetin kansan ja Himalajan alueen suuresti
kunnioittamia ja arvostamia. Joistakin Karmapoista tuli jopa Mongolian ja Kiinan
keisareiden opettajia. Kun 16. Karmapa pakeni Tiibetistä ja saapui Sikkimiin, Sikkimin
kuningas antoi hänelle maa-alueen suuren luostarikeskuksen rakentamista varten. Siitä
tuli myöhemmin Rumtekin luostari.
Hänen pyhyytensä 17. Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, syntyi itäisen Tiibetin syrjäseudulla
paimentolaisperheeseen vuonna 1985. Hänet löydettiin seuraamalla ohjeita, joita oli 16.
Karmapan jättämässä ennustuskirjeessä, ja hänet tunnistivat niin Tai Situ Rinpoche ja
Gyaltsap Rinpoche kuin myös hänen pyhyytensä 14. Dalai-lama. Vuonna 1992 Karmapa
kruunattiin Tsurphun luostarissa, jossa on Karmapan perimyslinjan perinteinen
valtaistuin.
Jo hyvin nuorena hän osoitti merkkejä siitä, että hänestä on tulossa voimakas ja oppinut
johtaja. Hän antoi ensimmäisen julkisen voimansiirron 8-vuotiaana ja pian hän hallitsi
kaikki opetukset, joita Tsurphun munkit saattoivat hänelle tarjota. Hän alkoi ohjata
Tsurphun luostarin peruskorjausta, kun sitä rakennettiin uudelleen. Hän rakennutti
myös shedran eli luostarikorkeakoulun Tsurphuun samalla kun hän opasti luostareita
ja keskuksia ympäri maailman. Nuori Karmapa veti puoleensa oppilaita kaikkialta
Tiibetistä ja monista ulkomaista. Hän alkoi myös tunnistaa muita tärkeitä Kagyu-lamojen
jälleensyntymiä kuten Jamgon Kongtrul Rinpochen.
14-vuotiaana Karmapa päätti ryhtyä vaaralliseen ja haastavaan tehtävään ja paeta
Tiibetistä Intiaan pääasiassa kahdesta syystä. Ensinnäkään hän ei saanut lupaa tuoda
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Tiibetiin opettajiaan Intiasta, eikä voinut näin aloittaa perinteistä koulutusta henkiseksi
johtajaksi. Toiseksi Karmapa näki merkkejä, että häntä käytettäisiin hänen pyhyyttään
Dalai-lamaa vastaan.
Maailma seurasi pelonsekaisella jännityksellä, kun 14-vuotias Karmapa saapui
Dharamsalaan 2000-luvun alussa ja hakeutui hänen pyhyytensä Dalai-laman huomaan.
Intian hallitus ja kansa ottivat hänet vastaan kunniavieraana, ja siitä lähtien hän on
asunut Gyuton luostarissa Dharamsalassa ja saanut perinteisen luostarikoulutuksen ja
kaikki välttämättömät opetukset Kagyu-mestareilta ja hänen pyhyydeltään Dalai-lamalta,
joka nimitti Khenchen Thrangu rinpochen hänen pääohjaajakseen.
Sen lisäksi, että Karmapa on oppinut ja opettaja kaikilla tiibetinbuddhalaisuuden alueilla,
hänen runonsa, maalauksensa, kalligrafiansa sekä erityisesti näytelmät ja laulut, joita hän
on ohjannut ja säveltänyt Tibetan Institute of Performing Artsin taiteilijoiden kanssa,
ovat hyvin arvostettuja. Hän opiskelee mielellään Aasian ja läntisen kulttuuripiirin kieliä
ja kulttuureita ja on opiskellut sanskritia, hindiä, kiinaa, koreaa, vietnamia ja englantia.
Hän on myös kiinnostunut modernista tieteestä ja on osallistunut aktiivisesti Dalai-laman
Mind and Life -konferensseihin Dharamsalassa.
Karmapa otti nuorella iällä vastuulleen johtaa buddhalaisuuden Karma Kagyu
-koulukuntaa ja hän on jo lyhyessä ajassa saanut aikaan monia uudistuksia ja edistystä
Karma Kagyu munkki- ja nunnaluostareiden opiskelussa ja toiminnassa. Karmapa on
ottanut Kagyu Mönlamin toimintansa keskiöön. Tämä vuosittainen rukoustapahtuma
Bodhgayassa vetää puoleensa tuhansia munkkeja, nunnia ja seuraajia ympäri maailman
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ja erityisesti Himalajan alueelta. Karmapa aloitti uudistuksensa opettamalla munkeille ja
nunnille ensin, kuinka pukeutua, istua, kävellä ja tehdä täyskumarruksia oikein ja sitten,
kuinka meditoida ja rukoilla. Kansainvälinen Kagyu Mönlam Chenmo on merkittävä
tapahtuma, ei vain inspiroivien rukoustensa, vaan myös järjestäytyneen toteutuksen ja
kansainvälisen osallistumisen vuoksi. Rukoukset ja opetukset simultaanitulkataan 12
kielelle ja lähetetään verkossa kaikkialle maailmaan.
Vuonna 2007 oltuaan useita vuosia kasvissyöjä hänen pyhyytensä pyysi luostareita
lopettamaan kokonaan lihan tarjoilemisen ruokaloissaan. Hän selitti, että jos meillä on
aitoa myötätuntoa eläimiä kohtaan ja pyrkimys vähentää niiden kärsimyksiä, meidän
kaikkien tulisi toteuttaa sitä käytännössä. Hänen opetustensa päätteeksi tuhansien
munkkien, nunnien ja tavallisten ihmisten kädet nousivat sen merkiksi, että he tekivät
sitoumuksen tulla kasvissyöjiksi. Tämä on hieno esimerkki hänen tavastaan opettaa
omalla esimerkillään.
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Karmapa on myös tehnyt muutoksia luostarioppilaitosten koulutuksessa. Hän
on muuttanut vuosittaisen Kagyu Gunchön, talviväittelyiden, rakennetta. Näissä
tilaisuuksissa luostarioppilaitokset kokoontuvat kuukaudeksi yhteen opiskelemaan
ja väittelemään buddhalaisesta filosofiasta. Nykyään Kagyu-talviväittelyihin kuuluu
kilpailu, jossa palkitaan parhaat luostarikoulut, parhaat väittelijät ja innostuneimmat
opiskelijat. Tilaisuuden aikana hänen pyhyytensä opettaa tärkeitä Kagyu-filosofian
tekstejä ja väittelyitä seuraa kolmipäiväinen konferenssi.
Vuonna 2014 Karmapa teki historiaa perustamalla vuosittaisen Arya Kshema -talvidharmakokoontumisen nunnille ja laajentamalla näin nunnien koulutusta. Noin 300 nunnaa
osallistui. Nunnat eivät vain väitelleet, vaan myös ottivat hoitaakseen kaikki toiminnot,
joihin sisältyi rituaaleja, laulamista ja koko tilaisuuden järjestäminen. Tämä on vain yksi
esimerkki siitä, kuinka Karmapa työskentelee kaikilla alueilla naisten voimaannuttamisen
hyväksi.
Vuonna 2009 TED-konferensissa (Technology, Entertainment, Design) Mysoressa Karmapa
ilmoitti, että on henkisten johtajien vastuulla ottaa johtava rooli ympäristökriisin ja
naisten aseman kaltaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Hän on itse sitoutunut
tekemään niin, ja kannustaa myös muita tekemään samoin.
Karmapa näkee ympäristönsuojelun olevan synonyymi dharman harjoittamiselle. Hän
on sanonut, että viime kädessä hän toivoisi, että tiibetinbuddhlaiset luostarit ottaisivat
omissa yhteisöissään johtavan aseman ympäristökysymyksissä, erityisesti kun Himalajan
yhteisöt alkavat kohdata ilmastonmuutoksen valtavia seurauksia. Vuonna 2009 hän perusti
Khoryugin (“ympäristö” tiibetiksi), Himalajan eko-buddhalaisten luostareiden järjestön,
jonka puheenjohtaja hän on edelleen. Nykyään järjestö koostuu yli 55 buddhalaisesta
munkki- ja nunnaluostarista, jotka toimeenpanevat ympäristöhankkeita Himalajan
alueella. Järjestö on tehnyt ympäristöohjeet luostareille, ja sen lisäksi suositun esitteen
nimeltä 108 asiaa jotka voit tehdä Maan suojelemiseksi. Hän kannustaa myös ihmisiä
kehittyneissä maissa käyttämään vähemmän luonnonvaroja ja yksinkertaistamaan
elämäänsä.
Karmapa vieraillee säännöllisesti tiibetiläisissä kouluissa ja opistoissa. Hänestä on
tullut esimerkki rohkeudesta ja antaumuksesta ja hän on vahva aitojen perinteiden
ylläpitäjä samalla kun hän pysyy avoimena myönteisille moderneille vaikutteille, mitä
tulee tiibetiläisiin yleensä ja erityisesti nuorisoon. Tiibetissä elävät tiibetiläiset kutsuvat
Dalai-lamaa, Panchen-lamaa ja Karmapaa Tiibetin auringoksi, kuuksi ja tähdeksi.
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Karmapan sitoutuminen nuorempaan sukupolveen on tuottanut kaksi tärkeää kirjaa: The
Future is Now ja The Heart is Noble. Karmapa on sanonut monta kertaa, että hän kokee
Tashi Paljor ©Tsurphu Labrang Media

syvää yhteyttä nykynuoriin ja keskustelee mielellään heidän kanssaan.
Karmapa on osallistunut myös moniin uskontojen välisiin keskusteluihin ja buddhalaisiin
konferensseihin, joissa hän nostaa esiin erityisesti ympäristökysymyksiä, naisten ja
nuorten asioita ja edistää ei-lahkolaista lähestymistapaa ja kunnioitusta kaikkia henkisiä
polkuja kohtaan.
Hän on perinteinen, aito, innovatiivinen ja taiteellinen tavassaan tehdä asioita. Esimerkiksi
tammikuussa 2014 hän esitti Guru Padma Sambhava -lamatanssin Bodhgayassa tavalla,
joka noudatti tarkasti aitoa perinnäistapaa. Samalla hän kutsui nunnat osallistumaan
pyhiin tansseihin, mitä ei ole Karma Kagyu -perinteessä tapahtunut koskaan ennen.
Nämä tanssit ovat tiibetinbuddhalaisen kulttuurin siunatuimpia ja suurenmoisimpia
uskonnollisia esityksiä.
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Hänen pyhyytensä 16. Karmapa matkusti moniin paikkoihin Euroopassa ja Amerikassa
ja perusti monia keskuksia ja ryhmiä. Sen seurauksena Karmapan seuraajat ja tukijat
ovat useasti pyytäneet 17. Karmapaa vierailemaan luonaan. Toukokuussa 2008 Karmapa
matkusti ensimmäistä kertaa länteen, Yhdysvaltoihin, jossa hän opetti useissa hänen
ohjauksessaan olevissa dharmakeskuksissa sekä muilla suurilla areenoilla. Hän vieraili
Yhdysvalloissa uudelleen vuonna 2011. Nyt vuonna 2014 hän tulee ensimmäistä kertaa
Eurooppaan ja täyttää näin vanhan hartaan toiveensa vierailla tällä mantereella. Kuten
edeltäjänsä, myös 17. Karmapa tuntee vahvaa henkilökohtaista yhteyttä Eurooppaan.
James Gritz ©2008 by Karmapa Foundation

Hän toteaa usein, että hänellä on tunne, että jossain edellisessä elämässään hän syntyi
maanviljelijäksi Eurooppaan.

Lisätietoa hänen pyhyydestään 17. Karmapasta:
www.karmapafoundation.eu ja www.kagyuoffice.org
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Hänen pyhyytensä
17. Karmapan dharmaopetuksia
Buddhalaisuuden ydin
Buddhalaisten opetusten ydin käy ilmi seuraavasta runosta:
Älä tee pahoja tekoja,
sitoudu oivalliseen hyveeseen,
ja kesytä mielesi –
se on Buddhan opetus.
Koko buddhalainen dharma voidaan tiivistää ohjeeseen luopua muiden vahingoittamisesta
ja olla heille hyödyksi… Mitä tulee ihmisiin yleensä ja erityisesti henkisen perinteen
seuraajiin, tärkein edellytys buddhalaiselle on epäitsekkään motivaation kehittäminen…
Henkisyyden harjoittajalla pitää olla rauhallinen, tyyni mieli ja epäitsekäs asenne… Jos
sen lisäksi seuraat jonkin henkisen perinteen erityisnäkemystä, voit olla hyödyksi sekä
itsellesi että muille.
(Heart Advice of the Karmapa)

Yhteinen perustamme
Jokaisella meistä on jalo sydän. Se on lähde, josta kumpuavat hienoimmat tavoitteemme
sekä itsemme että maailman suhteen. Se täyttää meidät rohkeudella toimia tavoitteidemme
mukaisesti. Ajoittain jaloutemme saattaa hämärtyä, pienet ajatukset peittävät sen
tai hämmentyneet ja ristiriitaiset tunteet tukahduttavat sen. Mutta siitä huolimatta
jokaisessa meistä on koskemattomana jalo sydän, valmiina avautumaan ja tulemaan
tarjotuksi maailmalle. Tehtävämme on tunnistaa meissä oleva jalo sydän ja löytää yhteys
siihen, tehdä siitä kaiken sen perusta, mitä teemme ja tunnemme. Kun raivaamme pois
kaiken, mikä tukkii sen, tuo sydän voi muuttaa maailmaa.
(The Heart Is Noble)

Mahamudra tulee esiin itsestään
Dharmaharjoitus ei ole hyvän esityksen pistämistä pystyyn keholla ja puheella. Siinä on
kyse dharman yhdistämisestä oman mielen kanssa, kovettuneen mielen kesyttämisestä
ja mielenmyrkkyjen vähentämisestä. Emme voi jättää dharmaa jokapäiväisen elämämme
ulkopuolelle…
Mahamudra-ohjeissa sanotaan, että mielenmyrkkyjä ei pidä tavoitella, mutta kun niitä
tulee, niistä ei kannata kantaa huolta. Esimerkiksi matkailija näkee erilaisia maisemia. Niitä
ei tarvitse pysähtyä katsomaan, eikä tarvitse myöskään hätääntyä. Matkan on jatkuttava.
Meillä on taipumus omia se, mitä tiellämme on. Pikemminkin on kyse mielenmyrkkyjen
huomaamisesta, niiden todellisen luonteen katsomisesta… Mielenmyrkyt vahvistuvat,
kun niitä ruokkii… Jos niitä ei elättele, ne kukistuvat itsestään… Kaikki dharmat johtavat
samaan pisteeseen. Kaikki syvälliset ohjeet pyrkivät kitkemään mielenmyrkyt juurineen…
Dharman

antaumuksellinen,

johdonmukainen

sisällyttäminen

arkielämään

on

käytännöllinen tapa lähestyä dharmaharjoitusta.
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(Hänen pyhyytensä Karmapan opetus Root Institutessa, Intian Bodhgayassa helmikuussa 2014)

Myötätunto on kaiken harjoituksen juuri
Buddhalaisen harjoituksen juuret ovat epäitsekäs ja vahingoittamista välttävä asenne.
Toisin sanoen buddhalaisen harjoituksen juuret ovat lempeys ja myötätunto. Näistä
kahdesta myötätunto on minusta tärkeämpi: kehitämme yleensä lempeyttä myötätunnon
avulla… Myötätunnollamme on oltava laaja kohde: paitsi itsemme, myös kaikkien
tuntevien olentojen on kuuluttava sen piiriin… Mahayana-opetusten mukaan kaikki
tuntevat olennot ovat olleet vanhempiamme menneisyydessä, jotkut ovat vanhempiamme
nykyisin ja jotkut ovat vanhempiamme tulevaisuudessa. Siitä syystä kaikilla tuntevilla
olennoilla on kiintymyssuhde meihin… kaikki tuntevat olennot ovat yksilöitä, joihin
olemme yhteydessä… Kun myötätunnostamme tulee aitoa ja syvää, tekomme muiden
hyväksi ovat vaivattomia ja vailla epäilyksiä.
(Heart Advice of the Karmapa)
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Merkityksellinen elämä
Uskon, että elämämme voi näyttää merkityksettömältä
vain jos ajattelemme sitä rajoittuneesti, vain suoraan
meihin liittyvänä. Jos tarkastelisin omaa elämääni sillä
tavalla, se näyttäisi aika tarkoituksettomalta. Suuren
nimen kantaminen, pako Tiibetistä, kaikki vaivannäkö
sen jälkeen – se olisi tuskin kaiken vaivan väärti vain
yhden henkilön, minun itseni takia! Mutta kun näen oman
elämäni kasvuhakuisena ja näen, että voin ehkä tuoda
onnea ja iloa vaikka vain yhdelle henkilölle, tiedän, että
elämälläni on todellinen tarkoitus.
(The Heart Is Noble)

Sukupuoli-identiteetit: kaikki on vain
mielessä
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Vaikka meillä on rajattomat mahdollisuudet, voimme
päätyä tuntemaan, että meidät on rajattu tiettyyn
rooliin elämässä tai tiettyyn ymmärrykseen siitä, keitä
olemme. Kuinka se tapahtuu? Rajoitamme itseämme,
kun omaksumme tietyn identiteetin, ja uskomme sitten,
että se on totuus meistä ja siitä, mitä meidän täytyy olla.
Näemme selvästi, miten tämä tapahtuu, kun on kyse
sukupuolesta.
Sukupuoli tuntuu usein määrittävän paikkamme
maailmassa ja kokemuksemme elämästä, vaikka se on
vain sosiaalisesti rakentunut identiteetti. Käsityksemme
siitä, mitä tarkoittaa olla nainen tai mies – sosiaalinen
sukupuolemme – saa merkityksensä ja tärkeytensä
päivittäisessä todellisuudessamme. Sukupuoli-identiteetit täyttävät niin suuren osan kokemuksestamme, että
on helppo unohtaa, että ne ovat vain aatteita – aatteita,
jotka on luotu luokittelemaan ihmisiä… Sukupuoliryhmät
eivät ole luonnostaan todellisia itsessään ja itselleen…
Toisin sanoen miehekkäät ja naiselliset minät ovat
keinotekoisia – ne ovat vain meidän luomiamme
käsityksiä.
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(The Heart Is Noble)

Kehoni on miespuolinen, mutta mielelläni on monia
naispuolisia ominaisuuksia, joten tunnen itseni jossain
määrin sekä mies- että naispuoliseksi. Niinpä minulla on
suuri pyrkimys olla hyödyksi kaikille tunteville olennoille,
mutta erityisesti olen sitoutunut työskentelemään
naisten, varsinkin nunnien hyvinvoinnin eteen, niin
kauan kuin elän. Niin kauan kuin minulla on tämä elämä,
haluaisin työskennellä keskittyneesti ja uutterasti heidän
hyväkseen. Olen vastuussa buddhalaisuuden (Karma
Kagyu -) koulukunnasta. Lupaan, että yritän tehdä
parhaani, jotta nunnien yhteisö saa kaikki tarvittavat
harjoitusohjeet edistyäkseen oikealla tavalla. Teen
parhaani.
(Hänen pyhyytensä Karmapan puheesta Tilokpurin nunnaluostarissa 2007)
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Ympäristönsuojelu: kuinka kehittää
uusia tunteita Maata kohtaan
Näinä päivinä liian monet tuntuvat pitävän maata objektina, aurinkoa kiertävänä
sulaneen metallin kivimöykkynä, jota voidaan käyttää hyväksi ja riistää miten halutaan.
Maa on elävä organismi, miljoonien elämänmuotojen toisistaan riippuvainen verkosto…
se on elämän ja hyvinvointimme lähde… Jos haluamme äiti-Maamme selviytyvän, emme
voi jatkaa elämistä tällä tavalla. Tarvitsemme radikaalin muutoksen asenteessamme ja
käytöksessämme, ja meidän on aloitettava itsestämme… Meidän on yksilöinä tehtävä
valinta, että elämme yksinkertaisemmin ja tyydymme vähempään… Vaihtoehto on lähes
käsittämätön. Kuvitelkaa, mitä tapahtuisi, jos menettäisimme ainoan kotimme, Maan.
Meillä ei ole mitään muuta paikkaa, mihin mennä.
(Environmental Calendar, 2014)

Jaamme tämän maapallon tulevien sukupolvien kanssa. Riippumatta siitä miten haastavaa
se on, olemme vastuussa kulutustottumustemme muuttamisesta niin, että ihmiselämä
tällä maapallolla on kestävää sekä nyt, että tulevina vuosisatoina…
Kun pakenin Tiibetistä ja tulin Intiaan, eräs aikakauslehti nimesi minut ”Vuoden
aasialaiseksi sankariksi”… He nimesivät joka vuosi useita ”sankareita”, he ymmärtävät,
että Aasia ja koko maailma tarvitsee monta sankaria. Ollaksemme todellisia sankareita,
meidän on kehitettävä jaloja tavoitteita… Todella jalo päätös voi tuottaa jaloa käytöstä.
Kuka tahansa meistä voi perustaa tekonsa sydämensä jaloudelle ja tulla sankariksi.
(The Heart Is Noble)

Lihan uudelleenarviointi
Maapallomme resurssien käyttäminen teuraseläinten kasvattamiseen vähentää
dramaattisesti niitä luonnonvaroja, joita voisimme käyttää tehokkaammin ruokkimaan
ihmisiä. Onko lihansyönti edes kestävää pitkällä aikavälillä, jos tavoitteemme on
maailman nälän lopettaminen? Mielestäni meidän on kysyttävä tätä itseltämme.
Oman lihankulutuksemme uudelleenarviointi on yksi tapa, jolla me yksilöinä voimme
vaikuttaa välittömästi. Kasvissyöntiin liittyy monia eettisiä kysymyksiä, mutta kyse on
myös ympäristönsuojelusta. Riippuvuutemme lihasta on tärkeä ilmastonmuutoksen,
metsien hävittämisen ja saastumisen syy. Karkeasti 20 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä on ihmiskulutukseen kasvatettujen eläinten aiheuttamia.
Karjankasvatuksen metaanikaasupäästöt ovat suurempi syy ilmastonmuutokseen
kuin hiilidioksidi. Se kertoo, että jos me ihmiset siirtyisimme merkittävässä määrin
kasvissyönnin suuntaan, voisimme dramaattisesti vähentää ilmaston lämpenemistä.
(The Heart Is Noble)
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Nykynuorison voimaannuttaminen:
tulevaisuus alkaa nyt
Yhteiskuntamme tulevaisuus riippuu nykynuorisosta. Jos nuorilla on intoa opiskeluun,
etiikkaan ja rauhaan, meillä on luja perusta edistykselle. Jos ei, hyvän tulevaisuuden
perusta puuttuu…
Toivomme

paremmasta

tulevaisuudesta

asettaa

raskaan

vastuun

nuoremmalle

sukupolvelle. Kuinka vastata tähän haasteeseen? Yritä kouluttautua aloille, joista on
hyötyä yhteiskunnalle. Ryhdy henkiseen harjoitukseen, joka avaa sydämesi ja mielesi. Tee
yhteistyötä muiden kanssa ja luo sopusointuisia suhteita kaikkiin ihmisiin kansallisuudesta,
sukupuolesta tai iästä riippumatta. Tee kaikki voitavasi lopettaaksesi luonnonvarojemme
väärinkäyttö ja järjetön ympäristön tuhoaminen. Eettisen arvostelukyvyn avulla te,
nykypäivän nuoret, voitte luoda vaurautta maailmalle ja ihmiskunnalle.
Menetkö myönteiseen suuntaan, riippuu täysin sinusta itsestäsi. Sinun on oltava oma
opettajasi ja yritettävä keksiä, mitä tavoitteidesi toteuttamiseen tarvitaan… Ota vastuu
itsestäsi. Vain sinä tiedät omat salaisuutesi: kukaan muu ei voi lukea mieltäsi. Jos haluat
saada aikaan muutoksen, älä ole riippuvainen muiden avusta tekemättä itse lainkaan
aloitteita.
(The Future Is Now)
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Konfliktien ratkaiseminen: yhteyden
rakentaminen sydämestä sydämeen
Suhteeni ajatukseen yhteydestä sydänten tai mielten välillä on kiinnostava, koska henkisenä
johtajana yritän aina avata sydämeni muille ja tarjota itseni aitoon sydänten ja mielten
yhteyteen muiden ihmisten kanssa. Mutta samaan aikaan minua on aina neuvottu, että minun
tulee korostaa älyä sydänten yhteyden sijasta, koska minun asemassani olevalle ihmiselle voi
tapahtua jotain vaarallista, jos en luota pääasiassa älyyni.
Tässä on siis kiinnostava ristiriita, mutta minulla oli kerran hätkähdyttävä kokemus, kun
vierailulle tuli ryhmä Afganistanista, ja meillä oli todella kiinnostava keskustelu. Päädyimme
puhumaan Bamiyanin buddha-patsaista, jotka räjäytettiin Afganistanissa muutama vuosi
sitten, kuten muistatte. Mutta keskustelumme perustana oli islamilaisen ja buddhalaisen
perinteen erilainen lähestymistapa henkisyyteen. Kuvainpalvontaa koskevien opetusten
takia islamin piiristä ei tietenkään löydy yhtä paljon jumaluuden tai henkisen vapautumisen
aineellisia kuvauksia. Buddhalaisessa perinteessä on paljon Buddhan patsaita, joita
kunnioitetaan suuresti. Puhuimme siis eroista perinteiden välillä ja Bamiyanin buddhien
tuhoamisesta, mitä monet ihmiset pitivät murhenäytelmänä.
Ehdotin kuitenkin, että ehkä voisimme katsoa tätä myönteisesti. Se, minkä me näimme
Bamiyanin buddhien tuhoamisena, oli aineen ehtymistä, kiinteän aineksen romahtamista ja
hajoamista. Ehkä voisimme ajatella tätä samalla tavalla kuin Berliinin muurin romahtamista.
Siellä kahdenlaisia ihmisiä erillään pitänyt jakolinja sortui ja avasi oven uudelle yhteydenpidolle.
Tällä tavoin on aina mahdollista löytää jotain myönteistä, joka voi auttaa meitä ymmärtämään
toisiamme paremmin.
(Hänen pyhyytensä Karmapa TED-konferenssissa Intiassa, 2009)

Sosiaalinen toiminta: huolenpito
kaikista
Sosiaalinen toiminta on erityinen tapa pitää huolta muista. Se seikka, että ihmiset
asuvat yhdessä yhteiskunnissa, on todiste siitä, että tarvitsemme toinen toistemme
huolenpitoa… Koska olemme kaikki syvällisesti sidoksissa toisiimme, yhden yksilön
hyvinvointi on läheisesti yhteydessä hänen yhteisönsä hyvinvointiin. Jos luomme
sosiaalisia järjestelmiä, jotka kunnioittavat perustavaa keskinäistä yhteyttämme,
yhteiskuntamme on linjassa olemassaolomme todellisuuden kanssa. Se luo perustan
yhteiskunnalle, joka on vakaa ja samalla tukee inhimillistä onnea…
Yhteiskunnassa elämisen tulisi olla päivittäinen muistutus siitä, miten paljon
saamme toisiltamme ja miten paljon olemme velkaa toisillemme. Selkeä tietoisuus,
että olemme velkaa muille heidän ystävällisyydestään, voi tuottaa vakaan perustan
vapaaehtoistyöhön tai aktivismiin osallistumiselle. Tekomme voivat perustua
yksinkertaiseen toiveeseen pitää muista huolta niin kuin maailma on pitänyt meistä
huolta.
(Hänen pyhyytensä Karmapa TED-konferenssissa Intiassa vuonna 2009)

Rakkaus, joka kestää
Haluan jakaa kanssanne tunteen, joka minulla on. Minusta tuntuu, ettei rakkauteni
tarvitse jäädä oman elämäni tai kehoni rajoittamaksi. Kuvittelen, että jos en enää ole
maailmassa, rakkauteni voi silti olla läsnä. Haluan sijoittaa rakkauteni kuuhun ja antaa
kuun pitää sitä sylissään. Olkoon kuu rakkauteni vartija, tarjotkoon se sitä kaikille aivan
niin kuin kuu lähettää valonsa syleilemään koko maailmaa.
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(The Heart Is Noble)
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Hänen pyhyytensä
17. Karmapan julkaisuja
The Heart Is Noble

Changing the World from the Inside Out
Vuonna 2011 kuusitoista yhdysvaltalaista korkeakouluopiskelijaa vietti kuukauden Intiassa hänen
pyhyytensä 17. Karmapan kanssa, joka on yksi tiibetinbuddhalaisuuden innostavimmista opettajista.
Keskustelua käytiin aiheista, jotka ulottuivat ruoan oikeudenmukaisuudesta sukupuoli-identiteetteihin ja kestävään myötätuntoon. Vaikka Karmapa oli vain muutaman vuoden opiskelijoita
vanhempi, se mitä he häneltä kuulivat, muutti heidän elämänsä. Jos olet halukas ottamaan haasteen
vastaan, tämä kirja voi muuttaa sinun elämäsi – sisältä käsin.
Kustantanut Shambhala Publications, 2013

The Future Is Now

Timely Advice for Creating a Better World
The Future is Now, joka yhdistää nykyvalokuvia 108:aan myötätuntoisempaa ja tietoisempaa elämää
käsittelevään ajatelmaan, on Karmapan ensimmäinen suurelle yleisölle tarkoitettu kirja. Siinä hän
tarjoaa neuvoja niin universaaleista kuin henkilökohtaisistakin aiheista, kuten yhteiskunnalliset
arvot, ympäristö, vapaus, vastuu, yksinäisyys ja tyytyväisyys. Raikkaat, rohkeat ja ajankohtaiset
valokuvat sekä suorasukainen teksti tuovat ikivanhat buddhalaiset opetukset kaikkien ulottuville.
Kustantanut Hay House, 2009

Heart Advice of the Karmapa
Karmapan ensimmäisen Yhdysvaltain-vierailun kunniaksi julkaistu Heart Advice of the Karmapa
esittelee joitakin 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorjen oivalluksia ja viisauksia, jotta niistä olisi hyötyä
kaikille olennoille ympäri maailman. Dharmapuheiden, haastattelujen, runojen ja laulujen kautta tämä
nuori mestari tarjoaa ajankohtaisia opetuksia monenlaisista aiheista: ympäristön arvostamisesta,
lempeyden ja myötätunnon soveltamisesta, karman ymmärtämisestä ja sopusoinnusta muiden
uskonnollisten perinteiden kanssa. Tähän kokoelmaan on sisällytetty myös valikoima edellisten
Karmapoiden lauluja, esseitä ja runoja antamaan välähdys näiden elävien buddhien rikkaasta
perinnöstä kautta vuosisatojen.
Kustantanut Altruism Press, 2008

Ngondro for Our Current Day

A Short Ngondro Practice and Its Instructions
Tässä ytimekkäässä opetuksessa, jonka hänen pyhyytensä 17. Gyalwang Karmapa antoi Bodhgayassa,
Intiassa vuonna 2006, opiskelijoille annetaan mahamudra-alkuharjoitusten lyhennetty versio, jonka
hänen pyhyytensä muokkasi kehittyneiden maiden harjoittajille, joiden elämä on usein hyvin kiireistä.
Koko harjoitus on kirjoitettu lyhyinä resitaatioina englanniksi, tiibetiksi ja tiibetin translitteraationa,
ja siinä annetaan täydelliset ohjeet neljään erityiseen alkuharjoitukseen, lukuun ottamatta
gurujoogaa. Hänen pyhyytensä antaa oppilaille ohjeet jokaisen harjoituksen yksityiskohtiin, mukaan
lukien turvautumisen, Vajrasattva-puhdistautumisen ja mandalan lahjoittamisen visualisaatiot,
usein hyvällä huumorilla höystettynä.
Kustantanut KTD Publications, 2010

Traveling the Path of Compassion

A Commentary on The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva
Traveling the Path of Compassion on Ogyen Trinley Dorjen, Gyalwang Karmapan 17. jälleensyntymän
kommentaari bodhisattvan 37 harjoituksesta. Ogyen Trinley Dorjen kommentaari yhdistää tämän
kunnioitetun tekstin arkielämäämme ja syvimpiin tavoitteisiimme.
Kustantanut KTD Publications, 2009 (Densal Semiannual Publication)

Deer Park Calligraphies
Kirja koostuu 17. Karmapan Intian Sarnathissa tekemän 19 alkuperäisen kalligrafian kauniista
jäljennöksistä. Kirjasen tuotot menevät Karma Triyana Dharmachakran uuteen rakennusprojektiin.
Kustantanut KTD Publications, 2004

