
Šamar rinpočhe 

Prohlášení Šamara rinpočheho, držitele linie Karma Kagjü, k aktivitě a učení lamy Oleho Nydahla na 

Západě v uplynulých 40 letech. 

Když se v r. 1969 lama Ole a Hannah stali v Nepálu žáky J. S. 16. Karmapy, bylo mi 18 let. 

Okamžitě dobrovolně pomáhali a organizovali mnoho lidí na iniciacích, které Jeho Svatost dával. Od té 

doby navštěvovali Karmapu každý den. Když přišli návštěvníci, čekali venku, a jakmile byla volná chvilka, 

byli přijati v Karmapově pokoji. Kdekoli Karmapa učil nebo dával iniciace, jednal s Olem a Hannah 

zvláštním způsobem, vždy je usadil do přední řady a říkal jim „moji dva hippíci“. 

Na své první cestě do Rumteku se Ole a Hannah rozhodli jít zkratkou a šli přes kopce, protože tehdy tam 

nebyla žádná veřejná doprava. Ztratili se v rýžových polích a bylo obtížné se odtud dostat. Objevila se 

nějaká vrána, létala a přistávala před nimi a vedla je tak polem, dokud neuviděli klášter. Cesta trvala 

mnoho hodin, ale dorazili, než nastala noc. 

Karmapa je každý den učil dharmu a požádal Tengu rinpočheho, aby asistoval. Ačkoli jsem byl velmi 

mladý, také jsem jim dával pokyny, například vysvětlení ke Gompopově Ozdobnému klenotu 

vysvobození. Karmapa je požádal, aby dělali čtyři Přípravná cvičení a později gurujógu na 8. Karmapu ve 

4 úrovních. 

Tehdy bylo obtížné obnovovat víza do Sikkimu, tak Karmapa poslal Oleho a Hannah studovat ke Kalu 

rinpočhemu v Sonadě, aby dobře využili času. 

V r. 1972 jim Karmapa řekl, aby se vrátili na Západ a představili tam lidem buddhismus. Pamatuji si, že se 

lama Ole ptal Karmapy, jestli může opravdu učit, když není mnich a nechce jím být. Karmapa potvrdil, že 

lama Ole by měl učit dharmu jako laik, jako skutečný bódhisattva, a poslal je domů s doporučujícím 

dopisem adresovaným dánské královně Margaret II. 

V Dánsku Hannah a Ole využili své dědictví a zakoupili dům, který zapsali do nově vytvořeného Fondu 

Karma Kagjü, a tak založili první buddhistické centrum v Kodani. V té době poprvé Evropu navštívil Jeho 

Svatost Dalajlama a centrum inauguroval, což byla pozoruhodná příležitost. 

Podle Karmapova přání lama Ole začal zakládat centra Karma Kagjü na Západě. Do r. 1991 už existovalo 

94 center a byla nabídnuta Karmapovu charitativnímu fondu v Sikkimu, který založil 16. Karmapa, aby 

byl majetek Karma Kagjü pod jednotnou správou. Brzy poté, když se objevily spory o titul Karmapy, 

musel lama Ole zabezpečit centra před možnými nároky vznesenými příznivci Karmapy, kterého schválili 

Číňané, Urgjena Thinleho. V důsledku toho vytvořil organizaci Diamantové cesty na Západě. 

Doposud je lama Ole ryzí učitel, předává učení přesně tak, jak je sám obdržel od zesnulého 16. Karmapy, 

Kalu rinpočheho, Tengy rinpočheho a ode mě. Byl jsem svědkem toho, že dokonce napomíná během 

požehnání při iniciacích lidi, aby si nedávali obrázky buddhovských aspektů bez obalu do zadní kapsy. 

Dnes se lama Ole řídí radami 17. Gjalwy Karmapy Thaje Dordžeho, například nejíst o úplňku maso. 



 

Svým vlastním příkladem lama Ole inspiruje v mnoha ohledech vlastní žáky. Například v poslední době je 

povzbuzuje, aby omezili pití alkoholu. A proto sám přestal pít. 

Sleduji, že lama Ole už od 70. a počátku 80. let kritizuje radikální islám. Ačkoli své obavy vyjadřuje 

veřejně, nikdy neorganizoval žádnou politickou nebo protináboženskou aktivitu, ale místo toho často 

požaduje dobrá přání od nás. Po tolika zbytečných mrtvých dnes svět chápe proč. Obecně by člověk 

neměl dělat rozdíly, avšak pokud je hrozbou radikální náboženství nebo politická ideologie, člověk by 

měl s dobrým srdcem před nimi varovat. Z buddhistického hlediska není špatným chováním, jestliže 

někdo dobrovolně a s čistou motivací poukazuje na nebezpečí, které vidí. 

V rámci lidské existence vždy můžete hledat chyby a v duchovním světě je mnoho takových příkladů. 

V případě lamy Oleho však nevidím žádné zneužití postavení učitele. Centra Buddhismu Diamantové 

cesty jsou bez skandálů nebo vymyšlených učení. 

Chci říci, že si vážím čtyřicetileté práce lamy Oleho na přenesení Buddhova učení na Západ pro dobro 

všech bytostí. Činím přání, aby aktivita lamy Oleho stále rostla. 

 

Váš, 

Šamar rinpočhe 

 


