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ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ
ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥ 17ου ΚΑΡΜΑΠΑ ΟΓΚΥΕΝ ΤΡΙΝΛΕΫ ΝΤΟΡΤΖΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΙΜΗ
Το δηλητήριο και ο εχθρός αυτού του κόσμου,
δήλωσε, είναι η αύξηση του δηλητηρίου στο νου.
Απέκοψε αυτή την ανάπτυξη με το σπαθί της σοφίας.
Ο πατέρας και η μητέρα αυτού του κόσμου,
δήλωσε, είναι τα αμέτρητα αισθανόμενα όντα,
και τα γαλούχησε με αγάπη και συμπόνια.
Η χαρά και η δυστυχία αυτού του κόσμου,
δήλωσε, είναι το αποτέλεσμα του δικού μας κάρμα,
και μας έδειξε τους τρόπους για να το καθαρίσουμε.
Το καταφύγιο και ο οδηγός αυτού του κόσμου,
καταλαβαίνω, είναι ο Πρίγκιπας των Σάκυα,
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και ταπεινά προσκυνώ στα πόδια του.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
17ΟΥ ΚΑΡΜΑΠΑ
Υπάρχουν πολλοί μαθητές που συνδέονται με την σχολή Κάρμα Καγκιού του Θιβετανικού Βουδισμού
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν επίσης πολλοί άνθρωποι που έχουν άμεση σχέση με τον
Κάρμαπα, οι οποίοι, τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, έχουν εκφράσει την ευχή να έρθω στην
Ευρώπη. Αυτό έχει γίνει ένας πολύ σημαντικός σκοπός της ζωής μου. Από τα παιδικά μου χρόνια έχω
κρατήσει την προσδοκία πολύ καλά στην καρδιά μου και αυτή την χρονιά υπάρχει ισχυρή ελπίδα ότι
μπορεί να είμαι σε θέση να επισκεφθώ την Ευρώπη. Αυτό είναι καλή είδηση για μένα και για κείνους
που με έχουν προσκαλέσει. Ελπίζω ότι φέτος όλες οι προσδοκίες και οι ευχές μας, να συναντηθούμε
όλοι μαζί στην Ευρώπη, θα πραγματοποιηθούν.
Είμαι πολύ ευγνώμων προς όλους σας, προς όλα τα κέντρα και τους μαθητές που έχουν κάνει
προετοιμασίες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με προσευχές και ευχές για να μπορέσω να έρθω.
Επομένως, ελπίζω να επισκεφθώ την Ευρώπη όχι μόνο φέτος αλλά και πολλές φορές στο μέλλον.
Είναι πολύ δύσκολο να θυμηθεί κανείς τις προηγούμενες ζωές. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε
ζήσει αμέτρητες ζωές πριν, δεν είναι βέβαιο ότι τις θυμόμαστε. Υπάρχουν πολλά περίπλοκα εμπόδια
ανάμεσα στις ζωές και πολλές καρμικές συσκοτίσεις. Όταν ήμουν πολύ μικρός συνήθιζα να κοιτάω τα
παιδικά βιβλία από την Ευρώπη. Κάπως εμπνευσμένος από αυτά, μερικές φορές είχα κάποια εμπειρία
πως είμαι μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον στην αρχαία Ευρώπη, όπου ζούσα με ένα πολύ ευχάριστο
και χαρούμενο τρόπο.
Νομίζω ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι να ακολουθήσω τα χνάρια του 16ου Κάρμαπα . Θα ήθελα
να συνεχίσω τις όποιες δραστηριότητες είχε αρχίσει και να ακολουθήσω τα αποτυπώματα που άφησε
με το σώμα, τον λόγο και τον νου του στην Ευρώπη και στους ανθρώπους της Ευρώπης, συνεχίζοντας
τις δραστηριότητές του και βάζοντας ένα καλό θεμέλιο για τους μαθητές μου. Αυτή είναι η πρώτη
μου επιθυμία.
Δεύτερον, ως Βουδιστής ηγέτης που ζω στον 21ο αιώνα ελπίζω, επίσης, να εργαστώ προς την
κατεύθυνση του να επιφέρω όχι μόνο εξωτερική υλική πρόοδο, αλλά και εσωτερική ευτυχία και
ευημερία σε όλους τους ανθρώπους αυτού του κόσμου. Στην εξεύρεση τρόπου για να δημιουργηθούν
εξωτερικές συνθήκες, ως μέσο για την ανάπτυξη εσωτερικής γαλήνης και χαράς, εκεί τοποθετώ την
ελπίδα μου και τις προσπάθειές μου.
Δεν είναι μόνο ότι μου αρέσει ο Δυτικός πολιτισμός, αλλά επίσης θεωρώ τον εαυτό μου σαν κάποιον
που έχει μεγάλη αγάπη για τον Δυτικό πολιτισμό. Ειδικότερα τρέφω μεγάλο θαυμασμό για την Δυτική
τεχνολογία, την ποίηση και πολλά από τα πράγματα που προήλθαν από την Ευρώπη. Θεωρώ την
ιστορία της Ευρώπης πολύ συγκινητική και την μελετώ συνεχώς με μεγάλο ενδιαφέρον.
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Πιστεύω ότι όλες οι θρησκείες προσπαθούν να βγάλουν όλους τους ανθρώπους του κόσμου από
τον λήθαργο της άγνοιας και να τους φέρουν πιο κοντά στην αληθινή φύση της πραγματικότητας.
Έχω πλήρη βεβαιότητα ότι η χριστιανική θρησκεία, όπως και όλες οι άλλες, εργάζεται προς την
κατεύθυνση του να σπείρει τους σπόρους του οφέλους και της ευτυχίας για την ανθρωπότητα. Ως
Βουδιστής και ως ανθρώπινο ον, θεωρώ ότι η αγάπη, η καλοσύνη, η φιλία και η στοργή του ενός προς
τον άλλο είναι μερικές από τις πιο σημαντικές και φυσικές ιδιότητες της ανθρώπινης ζωής. Νομίζω
ότι όλες οι θρησκείες προσπαθούν να εργαστούν για την ανάπτυξη αυτών των ιδιοτήτων σε όλα τα
όντα. Πιστεύω ότι όλες οι θρησκείες εργάζονται για να προωθήσουν την θετική συμπεριφορά και
για να εμπνεύσουν τους ανθρώπους . Ως εκ τούτου, νομίζω ότι είναι σίγουρα όλες πολύ ευεργετικές.
Νομίζω ότι όλος ο κόσμος κινείται πολύ γρήγορα. Η επικοινωνία έχει γίνει πολύ γρήγορη και η
κατανόηση μεταξύ Ανατολής και Δύσης αυξάνεται. Λόγω αυτής της εξέλιξης, η έννοια ότι όλος ο
κόσμος είναι ένα γίνεται όλο και πιο προφανής. Ως εκ τούτου, καθίσταται πολύ σημαντικό για όλους
μας να βλέπουμε τον κόσμο σαν σύνολο και να προσπαθούμε να εργαζόμαστε για το όφελος όλων
των αισθανόμενων όντων. Εγώ ο ίδιος, επίσης, προσπαθώ να εργαστώ προς αυτό τον στόχο. Νομίζω
ότι αυτή η λύση για την εποχή μας είναι πάρα πολύ αναγκαία για όλους μας, για όλα τα ανθρώπινα
όντα.
Δεν έχω καμία ιδιαίτερη φιλοδοξία να διαδώσω τον βουδισμό, αν και, φυσικά έχω την ευθύνη και την
υποχρέωση να φέρω την άσκηση του Ντάρμα σε όσους έχουν δεσμούς με το Ντάρμα. Είμαι έτοιμος
και περιμένω να υπηρετήσω πλήρως και να καθοδηγήσω ασκητές βουδιστές σύμφωνα με το Ντάρμα.
Ωστόσο, είτε το ονομάσουμε Ντάρμα είτε όχι, πιστεύω ότι το κύριο θέμα είναι να γίνει κανείς καλός
άνθρωπος, να έχει καλές σκέψεις και να δρα θετικά, να γίνει πηγή οφέλους για όλα τα όντα. Μερικές
φορές νιώθω ότι χρησιμοποιώντας το όνομα μιας θρησκείας - στην προκειμένη περίπτωση τον
Βουδισμό - δεν είναι και πολύ χρήσιμο, γιατί δίνει την εντύπωση ότι είναι κάτι περιορισμένο και
αποκλειστικό.
Αυτός ο κόσμος είναι μια τεράστια οικογένεια με εκατομμύρια μέλη και όλοι μας εξαρτόμαστε ο
ένας από τον άλλο. Είναι σημαντικό το ότι πρέπει να σεβόμαστε και να εκτιμάμε ο ένας τον άλλον,
αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα ο ένας του άλλου. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε
έναν κόσμο που έχει καλοσύνη και αγάπη. Νομίζω ότι στο μέλλον όλοι μοιραζόμαστε την ευθύνη για
την δημιουργία ενός κόσμου με περισσότερη ισοτιμία και αγάπη. Θα ήθελα να εργαστώ προς αυτή
την κατεύθυνση όσο καλύτερα μπορώ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλους μας να κάνουμε το ίδιο.

Όγκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε
Ο 17ος Κάρμαπα
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΜΑΠΑ
Από τις 28 Μαΐου μέχρι τις 9 Ιουνίου 2014, η Αγιότητα του ο 17ος Κάρμαπα, Όγκυεν Τρίνλεϋ
Ντόρτζε, θα κάνει την πρώτη του επίσκεψη στην Ευρώπη, ταξιδεύοντας στην Καμαλασίλα, την
ευρωπαϊκή έδρα του στην Γερμανία και στο Βερολίνο. Οι οπαδοί και οι φίλοι του περίμεναν επί
μακρόν αυτό το ευοίωνο γεγονός και του στέλνουν ένα χαρούμενο καλωσόρισμα. Ελπίζουμε ότι αυτό
θα γίνει ένα ετήσιο γεγονός, με αρκετό χρόνο, ώστε να επισκεφθεί κάθε γωνιά της Ευρώπης, έτσι
ώστε να μπορέσει να μοιραστεί την βαθιά του σοφία και την τεράστια συμπόνια του.
Ο Κάρμαπα είναι ένας από τους πιο σεβαστούς πνευματικούς δασκάλους και θρησκευτικούς ηγέτες
του Θιβέτ, του οποίου η γενεαλογία χρονολογείται από τον δωδέκατο αιώνα, την εποχή του πρώτου
Κάρμαπα, Ντύσουμ Κυένπα (Γνώστης των Τριών Χρόνων, 1110-1193). Από τότε, όλοι οι Κάρμαπα
έχουν προβλέψει την επαναγέννησή τους, δημιουργώντας μια παράδοση επαναγεννημένων λάμα που
είναι μοναδική στο Θιβέτ. Περαιτέρω, οι Κάρμαπα δεν είναι μόνο ηγέτες μιας μείζονος σχολής του
Θιβετανικού Βουδισμού, αλλά επίσης και κάτοχοι γενεαλογίας των περισσοτέρων από τις παραδόσεις
σοφίας που διαφυλάσσονται στο Θιβέτ.
Οι Κάρμαπα ζουν την ζωή τους ως αυθεντικοί δάσκαλοι, που ενσωματώνουν τις δραστηριότητες ενός
Βούδα και ωφελούν όλα τα έμβια όντα. Ιστορικά, πολλοί Κάρμαπα είχαν μια τεράστια ακολουθία
τόσο εντός όσο και έξω από το Θιβέτ, αλλά ποτέ δεν έχουν αναλάβει καμία πολιτική εξουσία, παρόλο
που η επιρροή τους ήταν ευρέως διαδεδομένη. Μερικοί από τους Κάρμαπα έγιναν Δάσκαλοι των
αυτοκρατόρων και των βασιλέων της Κίνας, της Μογγολίας, του Μπουτάν, του Νεπάλ και άλλων
τοποθεσιών σε όλες τις περιοχές της Ινδίας των Ιμαλαΐων.
Η Αγιότητά του ο 16ος Κάρμαπα, Ράντζουνγκ Ρίγκπε Ντόρτζε, ταξίδεψε σε πολλά μέρη της Ευρώπης
και της Αμερικής, μοιράζοντας την βαθιά σοφία που ενσωμάτωνε. Εκείνοι που μπόρεσαν να τον
συναντήσουν μόνο μία φορά μιλούν γι’ αυτή την ευκαιρία σαν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές
της ζωής τους. Άφησε μια ισχυρή εντύπωση σε όσους τον γνώρισαν και σε πολλούς που ποτέ δεν τον
είδαν και έγινε ένας από τους κύριους Δασκάλους που έφεραν τον Βουδισμό στη Δύση.
Ο 17ος Κάρμαπα είναι γνωστός για το θάρρος του, την συμπόνια, την αφοσίωση, την δημιουργικότητά
του και την ευρυμάθεια του. Πριν και μετά την διάσημη απόδρασή του από το Θιβέτ, έχει εκπαιδευτεί
σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις γενεαλογίες της αρχαίας σοφίας που ήρθαν στο Θιβέτ πριν από
περισσότερα από χίλια χρόνια. Έχει γίνει ένας μεγάλος Δάσκαλος, πρόθυμος να μοιραστεί την
μάθηση και πάντα ανοικτός σ’ αυτή.
Η επίσκεψη του Κάρμαπα στην Ευρώπη θα ενθαρρύνει την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ της
ιερής σοφίας της Ανατολής και της προηγμένης επιστήμης και τεχνολογίας της Δύσης. Κρίσιμης
σημασίας για τον 21ο αιώνα, η ανταλλαγή αυτή θα συνεχίσει να ανοίγει νέες προοπτικές και για τις
δύο πλευρές, προωθώντας το πρωτοποριακό έργο που ξεκίνησε από την Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι
Λάμα.
Καθώς εκφράζουμε το εγκάρδιο και ενθουσιώδες καλωσόρισμα στην Αυτού Αγιότητα τον 17ο
Κάρμαπα, θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους Δασκάλους του και ιδιαίτερα την Αυτού
Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα για την πατρική καλοσύνη του και την συνεχή καθοδήγηση στον νεότερο
Κάρμαπα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Κυβέρνηση και τον λαό της Ινδίας που έχουν υποδεχτεί
τον Κάρμαπα ως επίτιμο καλεσμένο στην χώρα τους και άνοιξαν τις πόρτες για την επίσκεψη αυτή.
Περαιτέρω, η Κεντρική Θιβετανική Διοίκηση έδωσε μεγάλη βοήθεια στη διευθέτηση όλων των
ρυθμίσεων, πράγμα που εκτιμάται πολύ.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις τοπικές και κεντρικές κυβερνήσεις της Γερμανία των
οποίων η βοήθεια κατέστησε δυνατή αυτή την επίσκεψη.

Ρίνγκου Τούλκου

Επίσημος Συντονιστής, «Κάρμαπα στην Ευρώπη 2014»
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Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ο 17ΟΣ ΚΑΡΜΑΠΑ,
ΌΓΚΥΕΝ ΤΡΙΝΛΕΫ ΝΤΟΡΤΖΕ,
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΒΟΥΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο πρώτος Κάρμαπα, Ντούσουμ Κυένπα (1110-1193) ξεκίνησε το σύστημα αναγνώρισης
επαναγεννήσεων των Λάμα στο Θιβέτ, πριν από περισσότερο από 900 χρόνια, όταν είχε προβλέψει
την δική του επαναγέννηση. «Κάρμαπα» στο Θιβέτ σημαίνει «Αυτός που Στηρίζει τις Δραστηριότητες
των Βούδα». Ο Κάρμαπα ίδρυσε επίσης τον κλάδο Κάρμα Κάγκιου της Σχολής Κάγκιου του
θιβετανικού βουδισμού.
Όλοι οι δεκαέξι Κάρμαπα έγιναν Δάσκαλοι με ειδικές ποιότητες, ιδιαίτερα σεβάσμιοι και αξιοσέβαστοι
από όλες τις διαφορετικές Σχολές του Θιβετανικού Βουδισμού και από τον λαό του Θιβέτ και της
περιοχής των Ιμαλαΐων. Μερικοί από τους Κάρμαπα έγιναν ακόμα και Δάσκαλοι των Μογγόλων και
Κινέζων Αυτοκρατόρων. Όταν ο 16ος Κάρμαπα δραπέτευσε από το Θιβέτ και έφθασε στο Σικίμ, ο
βασιλιάς του Σικίμ του πρόσφερε γη για να χτίσει ένα μεγάλο μοναστικό κέντρο, το οποίο αργότερα
έγινε το Μοναστήρι της Ρουμτέκ.
Η Αγιότητά Του ο 17ος Κάρμαπα, Όγκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε, γεννήθηκε σε μια απομακρυσμένη
γωνιά του Ανατολικού Θιβέτ, σε μια νομαδική οικογένεια το 1985. Τον βρήκαν ακολουθώντας τις
οδηγίες που περιέχονταν σε μια προφητική επιστολή που άφησε ο 16ος Κάρμαπα. Η ταυτότητά
Του επιβεβαιώθηκε όχι μόνο από τον Τάι Σίτου Ρίνποτσε και τον Γκυάλτσαπ Ρίνποτσε, αλλά και
από την Αγιότητά Του τον 14ο Δαλάι Λάμα. Το 1992, ο Κάρμαπα ενθρονίστηκε στο Τσούρπου, την
παραδοσιακή έδρα της γενεαλογίας των Κάρμαπα στο Θιβέτ .
Ακόμη και σε νεαρή ηλικία, έδειξε σημάδια ότι θα γίνει ηγέτης μεγάλης δύναμης και μάθησης.Έδωσε
την πρώτη του δημόσια ενδυνάμωση σε ηλικία οκτώ ετών και σύντομα έμαθε όλες τις διδασκαλίες
που οι μοναχοί στο Τσούρπου μπορούσαν να του προσφέρουν. Άρχισε να καθοδηγεί την ανακαίνιση
του μοναστηριού του Τσούρπου, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία να ξαναχτιστεί. Επίσης
κατασκεύασε μια Σέντρα, ή μοναστικό κολλέγιο, στο Τσούρπου ενώ καθοδηγούσε μοναστήρια και
κέντρα σε όλο τον κόσμο. Ο νεαρός Κάρμαπα έγινε ένας μαγνήτης για πιστούς από όλο το Θιβέτ και
πολλές ξένες χώρες. Άρχισε επίσης να αναγνωρίζει τις επαναγεννήσεις άλλων σημαντικών λάμα των
Καγκιού, όπως του Τζάμγκον Κόντρουλ Ρίνποτσε.
Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών, ο Κάρμαπα αποφάσισε να λάβει την πιο επικίνδυνη και προκλητική
πορεία δράσης, δραπετεύοντας από το Θιβέτ στην Ινδία, για δύο βασικούς λόγους: Πρώτον, δεν του
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επιτρεπόταν να φέρει τους Δασκάλους του από την Ινδία στο Θιβέτ και έτσι δεν μπορούσε να λάβει
την παραδοσιακή του εκπαίδευση ως πνευματικού ηγέτη. Δεύτερον, ο Κάρμαπα είδε σημάδια ότι θα
τον χρησιμοποιούσαν εναντίον της Αγιότητάς Του του Δαλάι Λάμα.
Ο κόσμος κοίταζε με δέος όταν ο δεκατετράχρονος Κάρμαπα έφτασε στην Νταραμσάλα στις αρχές
του 21ου αιώνα και πήρε προστασία στα πόδια της Αγιότητάς Του του Δαλάι Λάμα. Η Κυβέρνηση
και ο Λαός της Ινδίας τον δέχτηκαν ως τιμώμενο καλεσμένο και από τότε ζει στο Μοναστήρι Γκιούτο
στην Νταραμσάλα, λαμβάνοντας μια παραδοσιακή μοναστική εκπαίδευση και όλες τις απαραίτητες
μεταδόσεις, υπό την καθοδήγηση των Δασκάλων των Καγκιού και της Αγιότητάς Του του Δαλάι
Λάμα, ο οποίος διόρισε τον Κυέντσεν Τράνγκου Ρίνποτσε ως κύριο Δάσκαλο του Κάρμαπα.
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Πέραν του ότι είναι λόγιος και δάσκαλος σε όλους τους τομείς των θιβετανικών βουδιστικών
μελετών, τα ποιήματά του, τα έργα ζωγραφικής, η καλλιγραφία και ιδίως τα θεατρικά έργα και τα
τραγούδια του, που συνθέτει και διευθύνει με τους καλλιτέχνες του Θιβετανικού Ινστιτούτου Τεχνών
και Θεάτρου, εκτιμώνται ιδιαίτερα. Απολαμβάνει να μελετά τις γλώσσες και τις κουλτούρες των
διαφόρων Ασιατικών και Δυτικών πολιτισμών και έχει πάρει μαθήματα στα Σανσκριτικά, Χίντι,
Κινέζικα, Κορεάτικα, Βιετναμέζικα και Αγγλικά. Ενδιαφέρεται επίσης για τις σύγχρονες επιστήμες
και συμμετέχει ενεργά στα Συνέδρια «Νους και Ζωή» με την Αγιότητά Του τον Δαλάι Λάμα, στην
Νταραμσάλα.
Ο Κάρμαπα ανέλαβε την ευθύνη καθοδήγησης της Σχολής του Βουδισμού των Κάρμα Καγκιού σε
νεαρή ηλικία και πολύ σύντομα έχει επιφέρει πολλές μεταρρυθμίσεις και πρόοδο στην μελέτη και
την πειθαρχία στα Κάρμα Κάγκιου μοναστήρια για μοναχούς και μοναχές. Ο Κάρμαπα έθεσε το
Κάγκιου Μόνλαμ ως κύρια βάση για τις δραστηριότητές του. Αυτή η ετήσια συνάντηση προσευχής
στην Μποντγκάγια προσελκύει χιλιάδες μοναχούς, μοναχές και οπαδούς από όλον τον κόσμο και
ιδιαίτερα από την περιοχή των Ιμαλαΐων. Ο Κάρμαπα ξεκίνησε τις μεταρρυθμίσεις του διδάσκοντας
μοναχούς και μοναχές πώς να ντύνονται, πώς να κάθονται, πώς να περπατούν και πώς να κάνουν
προστερνισμούς σωστά και στη συνέχεια πώς να διαλογίζονται και πώς να προσεύχονται. Το Διεθνές
Κάγκιου Μόνλαμ Τσένμο είναι ένα θαύμα, όχι μόνο για τις εμπνευσμένες προσευχές του, αλλά
και για την πειθαρχία και την διεθνή συμμετοχή. Οι προσευχές και οι διδασκαλίες μεταφράζονται
ταυτόχρονα σε 12 γλώσσες και παρουσιάζονται μέσω διαδικτύου σε όλον τον κόσμο.
Το 2007, μετά από αρκετά χρόνια ως χορτοφάγος, η Αγιότητά Του ζήτησε από τα μοναστήρια του,
να σταματήσουν να προσφέρουν οποιοδήποτε είδος κρέατος στις αίθουσες φαγητού τους. Εξήγησε
ότι αν πρόκειται να έχουμε πραγματική συμπόνια απέναντι στα ζώα και την ευχή να απαλύνουμε τον
πόνο τους, θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη. Στο τέλος της διδασκαλίας
του, χιλιάδες χέρια σηκώθηκαν από μοναχούς, μοναχές και λαϊκούς, αναλαμβάνοντας την δέσμευση
να γίνουν χορτοφάγοι. Αυτή είναι μια θαυμάσια επίδειξη του τρόπου που διδάσκει με το παράδειγμά
του.
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Ο Κάρμαπα έχει κάνει επίσης μια μεγάλη διαφοροποίηση στην εκπαίδευση των μοναστικών
κολεγίων. Άλλαξε την δομή του ετήσιου Κάγκιου Gunchö, που είναι οι Χειμερινές Διαλεκτικές
Συζητήσεις (Debate), όπου τα μοναστικά κολέγια συγκεντρώνονται για ένα μήνα για να μελετήσουν
και να συζητήσουν την βουδιστική φιλοσοφία. Αυτές τις μέρες οι Κάγκιου Χειμερινές Διαλεκτικές
Συζητήσεις περιλαμβάνουν ένα τουρνουά διαλεκτικών συζητήσεων με βραβεία για τα καλύτερα
κολέγια, τους καλύτερους ατομικούς διαλεκτικούς συζητητές και τον πιο ενθουσιώδη μαθητή. Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Αγιότητά Του δίνει διδασκαλίες πάνω σε ένα σημαντικό φιλοσοφικό
κείμενο των Κάγκιου και οι διαλεκτικές συζητήσεις ακολουθούνται από ένα τριήμερο συνέδριο.
Το 2014, ο Κάρμαπα έγραψε ιστορία θεσπίζοντας την ετήσια ‘Arya Kshema’ Χειμερινή Ντάρμα
Συγκέντρωση για Κάρμα Κάγκιου μοναχές και επεκτείνοντας την πρόσβασή τους σε αυστηρή
εκπαίδευση για μοναχές. Συμμετείχαν περίπου 300 μοναχές. Οι μοναχές, όχι μόνο επιδόθηκαν στην
διαλεκτική, αλλά ανέλαβαν την ευθύνη όλων των δραστηριοτήτων: τελετουργίες, ψαλμωδίες και την
πειθάρχηση όλης της συνάθροισης. Αυτό είναι άλλο ένα από τα παραδείγματα που επεξηγούν πώς
εργάζεται ο Κάρμαπα για την ενδυνάμωση των γυναικών σε κάθε τομέα.
Το 2009 σε ένα συνέδριο TED στο Mysore, ο Κάρμαπα δήλωσε ότι είναι ευθύνη των πνευματικών
ηγετών να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων όπως η περιβαλλοντική
κρίση και τα ζητήματα των γυναικών. Ο ίδιος έχει δεσμευτεί να το κάνει προσωπικά, καθώς επίσης
και να εμπνεύσει κι άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.
Ο Κάρμαπα βλέπει την προστασία του περιβάλλοντος ως συνώνυμη με την άσκηση του Ντάρμα.
Έχει πει ότι σε τελικό επίπεδο, θα ήθελε τα Θιβετανικά βουδιστικά μοναστήρια να γίνουν ηγέτες στις
κοινότητές τους για περιβαλλοντικά θέματα, ειδικά καθώς οι κοινότητες των Ιμαλαΐων αρχίζουν να
αντιμετωπίζουν τις τεράστιες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Το 2009, ίδρυσε και εξακολουθεί
να προεδρεύει, στο Khoryug («περιβάλλον» στα θιβετανικά), μια Ένωση Οικο-βουδιστικών
Μοναστηριών στα Ιμαλάια. Σήμερα η Ένωση αποτελείται από πάνω από πενήντα πέντε βουδιστικά
μοναστήρια, τόσο ανδρικά όσο και γυναικεία, που εφαρμόζουν περιβαλλοντικά έργα σε όλη την
περιοχή των Ιμαλαΐων. Παράλληλα με τις Περιβαλλοντικές Κατευθυντήριες Γραμμές, η Ένωση έχει
επίσης δημιουργήσει ένα δημοφιλές φυλλάδιο με τον τίτλο «108 πράγματα που μπορείτε να κάνετε
για να προστατεύσετε τη Γη». Πέρα από τα Ιμαλάια, ενθαρρύνει τους ανθρώπους στον αναπτυγμένο
κόσμο να χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και να απλοποιήσουν τη ζωή τους.
Ο Κάρμαπα είναι ένας τακτικός και δημοφιλής επισκέπτης θιβετανικών σχολείων και κολεγίων.
Έχει γίνει παράδειγμα θάρρους, αφοσίωσης καθώς και ισχυρός υποστηρικτής των αυθεντικών
παραδόσεων, ενώ παραμένει ανοικτός σε θετικές σύγχρονες επιρροές για τους Θιβετανούς γενικά
και για την νεολαία ειδικότερα. Οι Θιβετανοί που ζουν στο Θιβέτ αποκαλούν τον Δαλάι Λάμα, τον
Πάντσεν Λάμα και τον Κάρμαπα τον ήλιο, τη σελήνη και το αστέρι του Θιβέτ. Η σχέση του Κάρμαπα
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με τη νεότερη γενιά παρήγαγε δύο σημαντικά βιβλία: «Το Μέλλον είναι Τώρα» και «η Καρδιά είναι
Ευγενής». Ο Κάρμαπα έχει πει πολλές φορές ότι αισθάνεται βαθιά σχέση με τη νεολαία του σήμερα
και του αρέσει να τους εμπλέκει σε συζητήσεις και διάλογο.
Ο Κάρμαπα έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλούς δια-θρησκευτικούς διαλόγους και Βουδιστικά
Συνέδρια, όπου πρωτοστατεί σε περιβαλλοντικά θέματα, θέματα των γυναικών, θέματα της νεολαίας
και προωθεί τον μη σεχταρισμό μαζί με σεβασμό προς όλα τα πνευματικά μονοπάτια.
Είναι παραδοσιακός, αυθεντικός, καινοτόμος και καλλιτεχνικός στον τρόπο του να κάνει πράγματα.
Σαν παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2014 ερμήνευσε τον Χορό του Λάμα, του Γκούρου Πάντμα
Σαμπάβα στην Μποντγκάγια, κάνοντας τον ακριβώς με τον πιο αυθεντικό παραδοσιακό τρόπο.
Ωστόσο, ο ίδιος κάλεσε τις μοναχές να λαμβάνουν μέρος στους ιερούς χορούς, κάτι που δεν είχε
συμβεί ποτέ πριν στην Κάρμα Κάγκιου παράδοση. Οι χοροί αυτοί είναι οι πιο ευλογημένες και
μεγαλειώδεις θρησκευτικές παραστάσεις του Θιβετανικού Βουδιστικού πολιτισμού.
Η Αγιότητά του ο 16ος Κάρμαπα ταξίδεψε σε πολλά μέρη στην Ευρώπη και την Αμερική εγκαθιδρύοντας
πολλά κέντρα και ομάδες. Στη συνέχεια, οπαδοί και υποστηρικτές του Κάρμαπα έχουν ζητήσει
επανειλημμένα στον 17ο Κάρμαπα να τους επισκεφθεί. Τον Μάιο του 2008, έκανε το πρώτο του
ταξίδι προς την Δύση, ταξιδεύοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δίδαξε σε πολλά Κέντρα του
Ντάρμα υπό την καθοδήγησή του, καθώς και σε μεγάλες αίθουσες και αρένες. Επισκέφθηκε και πάλι
τις ΗΠΑ το 2011.
Τώρα, το 2014, κάνει το πρώτο του ταξίδι στην Ευρώπη, εκπληρώνοντας την επί μακρόν πολυπόθητη
επιθυμία του να επισκεφτεί την ήπειρο. Όπως και ο προκάτοχός του, ο 17ος Κάρμαπα αισθάνεται
επίσης μια ισχυρή προσωπική σύνδεση με την Ευρώπη. Συχνά λέει ότι νοιώθει πως σε μία από τις
προηγούμενες ζωές του είχε γεννηθεί σαν αγρότης στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αγιότητά Του τον 17ο Κάρμαπα παρακαλούμε
επισκεφτείτε: www.karmapafoundation.eu και www.kagyuoffice.org
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ΝΤΑΡΜΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ 17Ο ΚΑΡΜΑΠΑ
Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ
Η ουσία των βουδιστικών διδασκαλιών είναι όπως αναφέρει ο ακόλουθος στίχος:
Μην διαπράττετε καθόλου κακές πράξεις,
Επιδοθείτε σε άριστη αρετή,
Και δαμάστε τον νου σας Αυτή είναι η διδασκαλία του Βούδα.
Ολόκληρο το Βουδιστικό Ντάρμα μπορεί να συνοψιστεί με την οδηγία να σταματήσει κανείς να
βλάπτει τους άλλους και να τους ωφελεί … Για τα ανθρώπινα όντα γενικά και ειδικότερα για όλους
τους οπαδούς κάποιας πνευματικής παράδοσης, η σημαντικότερη προϋπόθεση για να γίνει κανείς
βουδιστής είναι να δημιουργήσει αλτρουιστικό κίνητρο ... Ένας πνευματικός ασκητής πρέπει να
έχει ειρηνικό και γαλήνιο νου και αλτρουιστική στάση ... Αν μαζί με αυτό διατηρείς την ξεχωριστή
θεώρηση μιας πνευματικής παράδοσης, θα μπορέσεις να ωφελήσεις τόσο τον εαυτό σου όσο και
πολλούς άλλους.
(Εγκάρδια Συμβουλή του Κάρμαπα)

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΕΔΑΦΟΣ
Μέσα στον καθένα από μας υπάρχει μια ευγενής καρδιά. Αυτή η καρδιά είναι η πηγή της καλύτερής
μας ευχής για τους εαυτούς μας και για τον κόσμο. Μας γεμίζει με το θάρρος να δρούμε για τις
ευχές μας. Η αρχοντιά μας μπορεί να επισκιάζεται κατά καιρούς, καλυμμένη με μικρές σκέψεις ή
μπλοκαρισμένη από συγκεχυμένα συναισθήματα και συναισθήματα που προκαλούν σύγχυση. Αλλά,
παρόλα αυτά, μια ευγενής καρδιά βρίσκεται ανέπαφη μέσα στον καθένα μας, έτοιμη να ανοίξει και
να προσφερθεί στον κόσμο. Το καθήκον μας είναι να αναγνωρίσουμε αυτή την ευγενή καρδιά μέσα
μας και να μάθουμε να συνδεόμαστε μαζί της, να την κάνουμε την βάση όλων αυτών που κάνουμε
και αισθανόμαστε. Όταν ξεκαθαρίσουμε όλα όσα την μπλοκάρουν, αυτή η καρδιά μπορεί να αλλάξει
τον κόσμο.
(Η Καρδιά είναι Ευγενής)

Η ΜΑΧΑΜΟΥΝΤΡΑ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ
Η άσκηση του Ντάρμα δεν είναι να «φορέσεις» μια καλή εμφάνιση στο σώμα και στον λόγο. Είναι
να αναμείξει κανείς το Ντάρμα με τον ίδιο του τον νου, να εξημερώσει τον σκληρό νου του και να
μειώσει τα πνευματικά βάσανα … Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ντάρμα έξω από την καθημερινή
ζωή μας ...
Οι οδηγίες της Μαχαμούντρα λένε ότι δεν πρέπει να επιδιώκει κανείς τα διανοητικά βάσανα, αλλά
όταν προκύπτουν, δεν θα πρέπει να ανησυχεί γι’ αυτά. Για παράδειγμα, κάποιος σε ένα ταξίδι, θα δει
διάφορα τοπία. Δεν πρέπει να σταματά για να δει τι είναι εκεί, ούτε θα πρέπει να είναι θορυβημένος.
Το ταξίδι πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε την τάση να διεκδικούμε την κυριότητα του τι είναι στο δρόμο.
Μάλλον είναι ένα ταξίδι όπου παρατηρούμε τα διανοητικά βάσανα, κοιτάζοντας την ουσιαστική
φύση τους ... Με το να τα τρέφουμε, τα διανοητικά βάσανα αποκτούν δύναμη ... Αν κάποιος δεν τα
διασκεδάζει, θα ηττηθούν από μόνα τους ... Όλα τα Ντάρμα καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Όλες οι
βαθιές οδηγίες στοχεύουν στο να ξεριζώσουν τα διανοητικά μας βάσανα ...
Η αφοσιωμένη συνεπής ενσωμάτωση του Ντάρμα στην καθημερινή ζωή είναι η πρακτική προσέγγιση
στην άσκηση του Ντάρμα.
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(Διδασκαλία της Αυτού Αγιότητας του Κάρμαπα στο «Ινστιτούτο Root» στην Μποντγκάγια / Ινδία, Φεβρουάριος 2014)

Η ΣΥΜΠΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΡΙΖΑ ΚΑΘΕ ΑΣΚΗΣΗΣ
Οι ρίζες της βουδιστικής άσκησης είναι η νοοτροπία του αλτρουισμού και του να μην βλάπτεις.
Με άλλα λόγια, οι ρίζες της βουδιστικής άσκησης είναι η στοργική καλοσύνη και η συμπόνια. Από
αυτές τις δύο ιδιότητες, νομίζω ότι η συμπόνια είναι πάνω από όλα: γενικά, αναπτύσσουμε στοργική
καλοσύνη, βασιζόμενοι στην συμπόνια... Η συμπόνια μας πρέπει να έχει μια ευρεία εστίαση, να μην
συμπεριλαμβάνει μόνο εμάς, αλλά να συμπεριλαμβάνει όλα τα αισθανόμενα όντα ... Σύμφωνα με
τις διδασκαλίες της Μαχαγιάνα, όλα τα αισθανόμενα όντα έχουν υπάρξει γονείς μας στο παρελθόν,
μερικά είναι οι σημερινοί μας γονείς και μερικά θα είναι οι γονείς μας στο μέλλον. Για αυτόν τον
λόγο, όλα τα αισθανόμενα όντα έχουν μια σχέση στοργής προς εμάς ... όλα αυτά τα αισθανόμενα όντα
είναι άτομα με τα οποία είμαστε συνδεδεμένοι ... Όταν η συμπόνια μας γίνεται γνήσια και βαθιά, οι
πράξεις μας για το όφελος των άλλων θα είναι χωρίς κόπο και απαλλαγμένες από αμφιβολία.
(Εγκάρδια Συμβουλή του Κάρμαπα)
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ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΝΟΗΜΑ
Πιστεύω ότι η ζωή μας μπορεί να φαίνεται ανόητη μόνο όταν την
σκεφτόμαστε με περιορισμένο τρόπο, σαν κάτι που συνδέεται
μόνο με μας άμεσα. Προσωπικά, αν ήταν να εξετάζω τη δική μου
ζωή με αυτόν τον τρόπο, όλα θα μπορούσε να φαίνονται εντελώς
άσκοπα. Έχοντας αυτό το μεγάλο όνομα, δραπετεύοντας από
το Θιβέτ, όλες οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν τότε – με
δυσκολία θα άξιζε τόση πολύ φασαρία για μόνο ένα άτομο εμένα! Αλλά όταν βλέπω τη ζωή μου ως κάτι που επεκτείνεται
και δω ότι μπορεί να είμαι σε θέση να φέρω κάποια ευτυχία και
χαρά έστω και σε ένα μόνο άτομο, τότε ξέρω ότι η ζωή μου έχει
πραγματικό νόημα.
(Η Καρδιά είναι Ευγενής)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΟΥΣ: ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΝΟΥ
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Παρόλο που έχουμε απεριόριστο δυναμικό, μπορεί να
καταλήξουμε να νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε ένα συγκεκριμένο
ρόλο στη ζωή ή με μια συγκεκριμένη αντίληψη για το ποιοι
είμαστε. Πώς συμβαίνει αυτό; Περιορίζουμε τον εαυτό μας όταν
υιοθετούμε συγκεκριμένες ταυτότητες και μετά πιστεύουμε ότι
αυτό είναι πραγματικά το ποιος είμαστε και ποιος πρέπει να
είμαστε. Μπορούμε να το δούμε αυτό καθαρά να συμβαίνει με
το γένος.
Συχνά, το γένος μοιάζει να καθορίζει την θέση μας στον
κόσμο και στις εμπειρίες της ζωής μας, μολονότι δεν είναι
τίποτα περισσότερο από μια κοινωνικά κατασκευασμένη
ταυτότητα. Οι ιδέες μας για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα ή
άνδρας - που είναι, οι δομές του γένους μας - αποκτούν νόημα
και αξία στην πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας. Οι
ταυτότητες του γένους διεισδύουν τόσο πολύ στην εμπειρία
μας ώστε είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι είναι απλά και μόνο
ιδέες - ιδέες που δημιουργήθηκαν για την κατηγοριοποίηση
των ανθρωπίνων όντων ... Οι κατηγορίες των φύλων δεν είναι
εγγενώς πραγματικές στην ουσία τους και αφ’ εαυτού τους ...
Με άλλα λόγια, υπάρχουν κατασκευασμένα αρσενικά «Εγώ» και
κατασκευασμένα θηλυκά «Εγώ» - και είναι απλά και μόνο ιδέες
που εμείς έχουμε δημιουργήσει.
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(Η Καρδιά είναι Ευγενής)

Το σώμα μου είναι αρσενικό, αλλά ο νους μου έχει πολλές
θηλυκές ποιότητες, έτσι πιάνω τον εαυτό μου να είναι λίγο και
από τα δύο, και αρσενικός και θηλυκός. Ως εκ τούτου, έχω μεγάλη
επιθυμία να ωφελήσω όλα τα αισθανόμενα όντα, αλλά κυρίως
έχω την δέσμευση, για όσο ζω, να εργαστώ για την ευημερία
των γυναικών, ιδιαίτερα για τις μοναχές. Για όσο έχω αυτή τη
ζωή, θα ήθελα να εργαστώ μονοσήμαντα και επιμελώς γι’ αυτές.
Έχω την ευθύνη ως επικεφαλής αυτής (της Κάρμα Καγκιού)
σχολής του Βουδισμού. Από την άποψη αυτή, υπόσχομαι ότι θα
προσπαθήσω να κάνω ότι καλύτερο, ώστε η γυναικεία μοναστική
κοινότητα να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες ασκήσεων,
προκειμένου να προοδεύσει και να έχει το σωστό είδος προόδου
στον τομέα της. Θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ.
(Ομιλία της Α.Α. του Κάρμαπα στην γυναικεία μονή Τιλοκπούρ το 2007)
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΝΕΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ

Στις μέρες μας πάρα πολλοί άνθρωποι φαίνεται να θεωρούν την γη ένα αντικείμενο, ένα κομμάτι
βράχο και λιωμένο μέταλλο που είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο και που μπορούμε να την
χρησιμοποιούμε και να την εκμεταλλευόμαστε όπως θέλουμε. Η Γη είναι ζωντανός οργανισμός, ένα
διασυνδεδεμένο δίκτυο εκατομμύριων μορφών ζωής ... αυτή είναι η πηγή της ζωής και της ευημερίας
μας ... Αν πρέπει η Μητέρα μας, η Γη να επιβιώσει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι.
Χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή στη νοοτροπία και στη συμπεριφορά, ξεκινώντας με τους εαυτούς
μας ... Εμείς, σαν άτομα, πρέπει να επιλέξουμε να ζούμε πιο απλά και να είμαστε ικανοποιημένοι με
λιγότερα ... Η εναλλακτική λύση είναι σχεδόν αδιανόητη. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν επρόκειτο
να χάσουμε αυτό το μοναδικό μας σπίτι, τη Γη. Δεν έχουμε πουθενά αλλού να πάμε.
(Περιβαλλοντικό Ημερολόγιο, 2014)

Μοιραζόμαστε αυτόν τον πλανήτη με τις μελλοντικές γενιές. Δεν έχει σημασία πόσο δύσκολο
μπορεί να είναι, είμαστε υπεύθυνοι για την αλλαγή των καταναλωτικών μας προτύπων, έτσι ώστε η
ανθρώπινη ζωή σε αυτή τη γη να είναι βιώσιμη, τώρα και στους αιώνες που έρχονται ...
Τον πρώτο καιρό που δραπέτευσα από το Θιβέτ και ήρθα στην Ινδία, ένα περιοδικό με αποκάλεσε τον
«Ασιάτη Ήρωα της Χρονιάς» ... Ονόμαζαν αρκετούς «ήρωες» κάθε χρόνο, επειδή καταλαβαίνουν ότι
η Ασία και ο κόσμος χρειάζονται πολλούς ήρωες. Για να είμαστε πραγματικοί ήρωες θα πρέπει να
γεννήσουμε μια ευγενή εμπνευσμένη ευχή … Μια πραγματικά ευγενής απόφαση μπορεί να παράγει
ευγενή συμπεριφορά. Όλοι μας μπορούμε να βασίσουμε τις πράξεις μας στην ευγένεια της καρδιάς
μας και να γίνουμε ήρωες.
(Η Καρδιά είναι Ευγενής)

ΞΑΝΑΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΚΡΕΑΣ
Η χρήση των πόρων του πλανήτη μας για να μεγαλώσουμε ζώα που προορίζονται για σφαγή
μειώνει δραματικά τους πόρους που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά
για να τραφούν περισσότεροι άνθρωποι. Είναι, ακόμα και η διατροφή με κρέας, μακροπρόθεσμα
πιο βιώσιμη, αν στόχος μας είναι να σταματήσει παγκοσμίως η πείνα; Νομίζω ότι αυτό είναι ένα
θέμα για το οποίο θα πρέπει να αναρωτηθούμε ... Επανεξετάζοντας την προσωπική μας κατανάλωση
κρέατος είναι ένας τρόπος με τον οποίον εμείς, ως άτομα μπορούμε να επιφέρουμε άμεση επίπτωση.
Η χορτοφαγία περιλαμβάνει πολλά ηθικά ζητήματα, αλλά είναι επίσης και ένα θέμα προστασίας του
περιβάλλοντος. Η εξάρτησή μας από το κρέας είναι μια σημαντική αιτία της κλιματικής αλλαγής,
της αποψίλωσης των δασών και της ρύπανσης. Περίπου το 20 % των παγκόσμιων εκπομπών του
φαινομένου του θερμοκηπίου, προκαλούνται από την εκτροφή ζώων προς κατανάλωση από τον
άνθρωπο. Τα αέρια μεθανίου που εκπέμπονται από τα ζώα συμβάλλουν περισσότερο στην κλιματική
αλλαγή από ότι το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό μας λέει ότι αν εμείς, τα ανθρώπινα όντα, κάναμε μια
σημαντική στροφή προς την κατεύθυνση του να γίνουμε χορτοφάγοι θα μπορούσαμε να μειώσουμε
δραματικά την υπερθέρμανση του πλανήτη.
(Η Καρδιά είναι Ευγενής)
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ:
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΩΡΑ
Το μέλλον της κοινωνίας μας εξαρτάται από την σημερινή νεολαία. Αν οι νέοι άνθρωποι έχουν τον
ενθουσιασμό για εκπαίδευση, ηθική και ειρήνη, έχουμε ένα γερό θεμέλιο για την πρόοδο. Αν όχι, η
βάση για ένα καλό μέλλον λείπει ...
Η ελπίδα μας για ένα καλύτερο μέλλον θέτει μια βαριά ευθύνη στη νεότερη γενιά. Πώς να
αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία; Προσπαθήστε να εκπαιδευτείτε σε τομείς που θα ωφελήσουν την
κοινωνία. Αναλάβετε πνευματικές πειθαρχίες που ανοίγουν την καρδιά και το νου σας. Συνεργαστείτε
με άλλους και εδραιώστε αρμονικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την
εθνικότητα, το φύλο ή την ηλικία. Κάντε ό, τι μπορείτε για να σταματήσει η κατάχρηση των φυσικών
πόρων μας και η απερίσκεπτη καταστροφή του περιβάλλοντός μας. Με ηθική διάκριση εσείς - η
σημερινή νεολαία - μπορείτε να δημιουργήσετε ευημερία για τον κόσμο και την ανθρωπότητα.
Το αν θα πάτε ή όχι προς μια θετική κατεύθυνση εξαρτάται εξ ολοκλήρου από σας. Θα πρέπει να
είσαστε ο δάσκαλος του εαυτού σας και να προσπαθήσετε να καταλάβετε τι χρειάζεστε για να
επιτύχετε τους στόχους σας ... Πάρτε την ευθύνη του εαυτού σας. Μόνο εσείς γνωρίζετε τα δικά σας
μυστικά: κανείς άλλος δεν μπορεί να διαβάσει τον νου σας. Αν θέλετε να κάνετε μια αλλαγή, μην
εξαρτάστε από την βοήθεια άλλων, χωρίς να λαμβάνετε κάποια πρωτοβουλία εσείς οι ίδιοι.
(Το Μέλλον Είναι Τώρα)
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ: ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ
ΣΧΕΣΗΣ ‘ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ’
Η σχέση μου με αυτή την ιδέα της ‘καρδιάς με καρδιά’ ή ‘νου με νου’ σύνδεσης είναι ενδιαφέρουσα,
γιατί σαν πνευματικός ηγέτης προσπαθώ πάντα να ανοίξω την καρδιά μου στους άλλους και να
προσφέρω τον εαυτό μου για την ‘καρδιά με καρδιά’ και ‘νου με νου’ σύνδεση με αυθεντικό τρόπο με
τους άλλους ανθρώπους. Αλλά την ίδια στιγμή με έχουν πάντα συμβουλέψει ότι θα πρέπει να δώσω
έμφαση στην ευφυΐα πάνω από την σχέση ‘καρδιάς με καρδιά’, γιατί όντας κάποιος σε μια θέση,
σαν την δική μου, αν δεν στηριχτώ κατά κύριο λόγο στην ευφυΐα, τότε μπορεί να μου συμβεί κάτι
επικίνδυνο.
Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα ενδιαφέρον παράδοξο που συμβαίνει, αλλά είχα μια πραγματικά εντυπωσιακή
εμπειρία μια φορά, όταν μια ομάδα από το Αφγανιστάν ήρθε να με επισκεφθεί και είχαμε μια πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καταλήξαμε λοιπόν να μιλάμε για τους Μπαμιγιάν Βούδες, που όπως
γνωρίζετε ανατινάχτηκαν πριν από μερικά χρόνια στο Αφγανιστάν. Αλλά η βάση της συζήτησής μας
ήταν οι διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την πνευματικότητα από την πλευρά των Μουσουλμανικών
και των Βουδιστικών παραδόσεων. Φυσικά στο Ισλάμ, λόγω των διδασκαλιών σχετικά με την
έννοια της ειδωλολατρίας, δεν θα βρείτε και πολλές φυσικές αναπαραστάσεις της θεότητας, ή της
πνευματικής απελευθέρωσης. Στην βουδιστική παράδοση, υπάρχουν πολλά αγάλματα του Βούδα,
που είναι εξαιρετικά σεβαστά. Μιλούσαμε λοιπόν για τις διαφορές μεταξύ των παραδόσεων και αυτό
που πολλοί άνθρωποι αντελήφθησαν σαν την τραγωδία της καταστροφής των Μπαμιγιάν Βούδα.
Αλλά προσέφερα την πρόταση πως ίσως θα μπορούσαμε να το δούμε με θετικό τρόπο. Αυτό που
είδαμε στην καταστροφή των Μπαμιγιάν Βούδα ήταν η εξάντληση της ύλης, κάποια στερεά ουσία
που πέφτει και αποσυντίθεται. Ίσως να μπορούσαμε να το δούμε πως είναι πιο παρόμοιο με την
πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Εκεί ένας διχασμός που είχε κρατήσει δύο τύπους ανθρώπων
διαχωρισμένους είχε καταρρεύσει και άνοιξε την πόρτα για περαιτέρω επικοινωνία. Πιστεύω λοιπόν
ότι, με αυτόν τον τρόπο, είναι πάντα δυνατόν να αποκομίσουμε κάτι θετικό που μπορεί να μας
βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο.
(Η Αυτού Αγιότητα ο Κάρμαπα στη Διάσκεψη TED, Ινδία 2009)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η κοινωνική δράση είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος φροντίδας των άλλων. Το γεγονός ότι τα ανθρώπινα
όντα ζουν μαζί σε κοινωνίες είναι απόδειξη ότι χρειαζόμαστε την φροντίδα ο ένας του άλλου...
Επειδή είμαστε όλοι βαθιά διασυνδεμένοι, η ευημερία ενός ατόμου είναι στενά συνδεδεμένη με την
ευημερία της κοινότητάς του. Αν δημιουργήσουμε κοινωνικά συστήματα που τιμούν την βασική μας
διασύνδεση, η κοινωνία μας θα ευθυγραμμιστεί με την πραγματικότητα της ύπαρξής μας. Αυτό θα
μας δώσει την βάση για μια κοινωνία που είναι σταθερή και που υποστηρίζει την ανθρώπινη ευτυχία
...
Η ζωή σε μια κοινωνία θα πρέπει να είναι η καθημερινή μας υπενθύμιση για το πόσο πολύ λαμβάνουμε
και οφείλουμε ο ένας στον άλλον. Μια σαφής επίγνωση αυτού του χρέους για την καλοσύνη που
λαμβάνουμε από τους άλλους μπορεί να παρέχει ένα σταθερό θεμέλιο για συμμετοχή σε κοινωνικές
υπηρεσίες ή ακτιβισμό. Οι πράξεις μας μπορούν να στηριχθούν στην απλή επιθυμία να φροντίσουμε
τους άλλους, όπως εμείς οι ίδιοι έχουμε λάβει φροντίδα από τον κόσμο.
(Η Αυτού Αγιότητα ο Κάρμαπα στη Διάσκεψη TED, Ινδία 2009)

ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ
Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια αίσθηση που έχω. Νοιώθω ότι η αγάπη μου δεν πρέπει να μείνει
εντός των ορίων της ζωής μου ή του σώματός μου. Φαντάζομαι ότι αν δεν είμαι πλέον στον κόσμο, η
αγάπη μου θα μπορούσε να είναι ακόμη παρούσα. Θέλω να τοποθετήσω την αγάπη μου στο φεγγάρι
και να αφήσω το φεγγάρι να κρατάει την αγάπη μου. Ας είναι το φεγγάρι ο φύλακας της αγάπης
μου, προσφέροντάς την σε όλους όπως ακριβώς το φεγγάρι στέλνει το φως του για να αγκαλιάσει
ολόκληρο τον κόσμο.
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(Η Καρδιά είναι Ευγενής)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Το Karma Kagyü Gemeinschaft Deutschland e.V.

Το 1978, ιδρύθηκε στο Μόναχο το «Τραστ Κάρμα Καγκιού». Ο κύριος στόχος του Τράστ Κάρμα
Καγκιού είναι να διευκολυνθεί η μελέτη και η άσκηση του θιβετανικού βουδισμού, ειδικότερα στην
παράδοση Κάρμα Καγκιού. Στοχεύει επίσης να έρθει σε επαφή με άλλες Βουδιστικές παραδόσεις
και να εδραιώσει δια-θρησκευτικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών, πολιτιστικών
και κοινωνικών διαλόγων. Ο πνευματικός διευθυντής του Τραστ Κάρμα Καγκιού είναι η Α.Α ο 17ος
Κάρμαπα Όγκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε.
www.karma-kagyu-verein.de

Kamalashila Institute ®

Το Ινστιτούτο Kamalashila είναι η Ευρωπαϊκή έδρα της Α.Α του 17ου Κάρμαπα Όγκυεν Τρίνλεϋ
Ντόρτζε, επικεφαλής της σχολής Κάρμα Καγκιού του θιβετανικού βουδισμού. Δίνουμε κυρίως
έμφαση στις διδασκαλίες και τις ασκήσεις της παράδοσης των Καγκιού, όπως μεταδίδονται από τους
Δασκάλους της γενεαλογίας των Καγκιού, από τον 10ο αιώνα. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1981 και
βρίσκεται στην εξοχή, κοντά στην Κολωνία, τη Βόννη και το Κόμπλεντζ. Το κέντρο μας είναι κάτω
από την πνευματική καθοδήγηση του Τζόγκτσεν Πόνλοπ Ρίνποτσε. Οι διαμένοντες Λάμα είναι ο
Ατσάρυα Λάμα Σόναμ Ράμπγκυε και ο Ατσάρυα Λάμα Κέλζανγκ Ουάνγκντι.
www.kamalashila.de

Bodhicharya Deutschland e.V. / Berlin

Το «Bodhicharya» είναι ένας μη-κερδοσκοπικός Εκπαιδευτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος που
ιδρύθηκε από τον Ρίνγκου Τούλκου Ρίνποτσε. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την συλλογή, την
απομαγνητοφώνηση, την μετάφραση και την δημοσίευση βουδιστικών διδασκαλιών και εκπαιδευτικού
υλικού, καθώς και στήριξη έργων τόσο εκπαιδευτικών όσο και υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον
κόσμο. Το “Berlin Bodhicharya Center” ιδρύθηκε το 2001 ως διάδοχος του προηγούμενου “Berlin
Karma Kagyu Center”.
www.bodhicharya.de

Το “Karmapa Foundation Europe”

To “Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κάρμαπα” (ή KFE) είναι ένα διεθνές ίδρυμα με έδρα τις Βρυξέλλες. Ιδρύθηκε
το 2010 από τον Σεβάσμιο Ρίνγκου Τούλκου Ρίνποτσε, Επίσημο Εκπρόσωπο για την Ευρώπη της
Αυτού Αγιότητας του 17ου Κάρμαπα Όγκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε, την Ανώτατη Αρχή της σχολής Κάρμα
Κάγκιου του θιβετανικού βουδισμού, με αίτημα της Αγιότητάς του. Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι
να παρέχει - σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και από μια Ευρωπαϊκή προοπτική - υποστήριξη στην Αυτού
Αγιότητα τον 17ο Κάρμαπα και στις δραστηριότητές του. Οι δραστηριότητες του «Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος Κάρμαπα» ποικίλλουν: υποστήριξη των επισκέψεων στην Ευρώπη της Αγιότητάς του,
επιτρέποντας οι πνευματικές του διδασκαλίες να γίνουν περισσότερο γνωστές στην Ευρώπη, χορηγία
διάφορων ειδών έργων και αντιπροσώπευση των έννομων συμφερόντων της Αγιότητάς του στην
Ευρώπη.
www.karmapafoundation.eu

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους βοηθούς, τους γενναιόδωρους χορηγούς
και την Διοίκηση της Αυτού Αγιότητας του Κάρμαπα (Tsurpu Labrang) για την υποστήριξη και την
συμβολή τους, που κατέστησε δυνατό αυτό το έργο. Είμαστε επίσης πολύ ευγνώμονες στις Εκδόσεις
Σαμπάλα (Shambhala Publications), στο Hay House και στο TED διότι επέτρεψαν να ανατυπώσουμε
κείμενο από τις δημοσιεύσεις τους και τις ηχογραφήσεις, καθώς επίσης και στο Διεθνές Kagyu
Monlam και σε όλους τους φωτογράφους που μοιράστηκαν τις φωτογραφίες τους μαζί μας.

K A R M A PA F O U N D AT I O N
E U R O P E
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
17ΟΥ ΚΑΡΜΑΠΑ
Η Καρδιά Είναι Ευγενής

Αλλάζοντας τον Κόσμο από Μέσα προς τα Έξω

Το 2011, δεκαέξι φοιτητές του Αμερικανικού κολεγίου πέρασαν ένα μήνα στην Ινδία με έναν από τους
πλέον εμπνευσμένους ηγέτες του θιβετανικού Βουδισμού, την Α.Α. τον 17ο Κάρμαπα, συζητώντας
θέματα που κυμαίνονται από την δικαιοσύνη των τροφίμων μέχρι τις ταυτότητες γένους και την
βιώσιμη συμπόνια. Αν και ο Κάρμαπα ήταν μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερος από εκείνους, ότι άκουσαν
από αυτόν άλλαξε τη ζωή τους. Αν είστε πρόθυμοι να σηκώσετε την πρόκλησή του, αυτό το βιβλίο
μπορεί να αλλάξει και την δική σας - από μέσα προς τα έξω.
Δημοσιεύθηκε από τις Εκδόσεις Σαμπάλα το 2013

Το Μέλλον είναι Τώρα

Επίκαιρη Συμβουλή για την Δημιουργία ενός Καλύτερου Κόσμου

Το Μέλλον είναι Τώρα, που ζευγαρώνει την σύγχρονη φωτογραφία, με 108 ρήσεις σχετικά με το πώς
να ζήσουμε περισσότερο ευσπλαχνικά και συνειδητά, είναι η πρώτη κύρια εργασία του Κάρμαπα. Σε
αυτό, προσφέρει συμβουλές σε τόσο συμπαντικά και προσωπικά θέματα, όπως οι κοινωνικές αξίες,
το περιβάλλον, η ελευθερία, η υπευθυνότητα, η μοναξιά και η ικανοποίηση. Οι φρέσκες, τολμηρές,
επίκαιρες φωτογραφίες και το απλό κείμενο καθιστούν τις αρχαίες διδασκαλίες του Βουδισμού
προσιτές σε όλους.
Δημοσιεύθηκε από το Hay House το 2009

Εγκάρδια Συμβουλή του Κάρμαπα

Με την ευκαιρία της πρώτης επίσκεψής του στην Αμερική, η «Εγκάρδια Συμβουλή του Κάρμαπα»
παρουσιάζει ορισμένη από την διορατικότητα και την σοφία του 17ου Κάρμαπα, Όγκυεν Τρίνλεϋ
Ντόρτζε, προς όφελος των όντων σε όλο τον κόσμο. Μέσα από διδασκαλίες του Ντάρμα, συνεντεύξεις,
ποίηση και τραγούδι, αυτός ο γεμάτος νιάτα Δάσκαλος προσφέρει επίκαιρες διδασκαλίες σε μια σειρά
θεμάτων: εκτίμηση στο περιβάλλον, εφαρμογή στοργικής καλοσύνης και συμπόνιας, κατανόηση
του κάρμα και απόλαυση της αρμονίας με άλλες θρησκευτικές παραδόσεις. Σε αυτή την συλλογή
περιλαμβάνεται επίσης μια επιλογή από τραγούδια, δοκίμια και ποιήματα των προηγούμενων
Κάρμαπα, προσφέροντας μια μικρή γεύση από την πλούσια κληρονομιά αυτών των ζώντων Βούδα
στο πέρασμα των αιώνων.
Δημοσιεύθηκε από Altruism Press το 2008

Νέντρο για την Τρέχουσα Μέρα Μας
Μια Σύντομη Άσκηση Νέντρο και οι Οδηγίες της

Με αυτή την περιληπτική διδασκαλία που παρουσιάστηκε το 2006 από την Αυτού Αγιότητα τον
Δέκατο Έβδομο Γκυάλουανγκ Κάρμαπα στην Μποντγκάγια, της Ινδίας, οι μαθητές καθοδηγούνται,
μέσα από μια συντομευμένη εκδοχή των προκαταρκτικών, για την άσκηση της Μαχαμούντρα, που
συνέγραψε η Αυτού Αγιότητα, με στόχο να ωφεληθούν οι ασκητές των αναπτυγμένων χωρών, που
συχνά διάγουν πολυάσχολες ζωές. Η πλήρης άσκηση, με Σύντομες Απαγγελίες, είναι γραμμένη στα
Αγγλικά, στα θιβετανικά, και με θιβετανικά φωνητικά και επίσης παρέχονται πλήρεις οδηγίες για τα
Τέσσερα Ειδικά Προκαταρκτικά, με εξαίρεση την γκουρού γιόγκα. Η Αγιότητά Του καθοδηγεί τους
μαθητές στις λεπτομέρειες κάθε άσκησης, που περιλαμβάνει τους οραματισμούς της Προστασίας,
του εξαγνισμού του Βάτζρασάτβα και των προσφορών του Μάνταλα, συχνά υπογραμμίζοντας τα με
το καλό του χιούμορ.
Δημοσιεύθηκε από τις KTD Publications το 2010

Ταξιδεύοντας το Μονοπάτι της Συμπόνιας

Ένα Σχόλιο πάνω στις Τριανταεπτά Ασκήσεις ενός Μποντισάτβα

Ταξιδεύοντας το Μονοπάτι της Συμπόνιας είναι το σχόλιο πάνω στις Τριάντα Επτά Ασκήσεις ενός
Μποντισάτβα του Όγκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε, την δέκατη έβδομη ενσάρκωση του Γκυάλουανγκ
Κάρμαπα. Το σχόλιο του Όγκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε συνδέει αυτό το αξιοσέβαστο κείμενο με την
καθημερινή μας ζωή και τις βαθύτερες ευχές μας.
Δημοσιεύθηκε από τις KTD Publications το 2009 (Densal Εξαμηνιαία Έκδοση)

Καλλιγραφίες του Κήπου των Ελαφιών

Το βιβλίο αποτελείται από όμορφες αναπαραγωγές των 19 πρωτότυπων καλλιγραφιών που ζωγράφισε
ο Δέκατος Έβδομος Κάρμαπα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στο Σάρνατ, της Ινδίας.
Η διαδικασία αυτού του φυλλαδίου πηγαίνει στο νέο οικοδομικό πρόγραμμα του Karma Triyana
Dharmachakra.
Δημοσιεύθηκε από τις KTD Publications το 2004

