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Buddhislrl-lru
Att undvika allt ont, att gora gott, att rena
sitt eget sinne - det 2i[ de upplystas lara.

Keliker
pa turnr6
- for allas valgAng

Usfillninge, i Bjrv ikle.lshed enko prccession
genohsdhhdllet.ren.Siliakagtui t.itenoch
tenpletsabbat,ReuThichPhatDao,biit ftskan

Av Eva Lindholm
Tmensa6r harden tibetanskeliiraren
L Lana Zopa Rinpoche samlat rclik€r av Buddha och andra ftamstaende
buddhis.iskamaistarefian de tibefanska,
kinesiska och indiska traditionema av
buddhisnen.Dennasallsyntaoch heliga
sarnlinsbuddhistiskar€lik€r skase smenineom placerasi hj?irtatav en 152meter hitg statyav BuddhaMait€ya, fiamtidensBuddha,som skabyggasi Kushi
nagari norm Indien. Staln kommer att
bti medelpunkteni ett srof uivecklingsprojekt som ska skapa fdrutsdttningar
fdr en fo(ldpande ekonomiskstabilitet
savalsom andligoch socialfdmyelsei
omredet.
I mars200I hmnade LamaZopaRinpoch€ dver dema v:irdetulla samling
reliter for att visaspa utstillningar over
helavtirlden iman de plac€rasi denffirdiga statyn av BuddhaMaitreya. Fmm
till dess iir det Lama Zopa Rinpoches
dnskanatt semengasom mttjligt fer tillfiille att se samlingen.

de ansesinneha a ess€nsenav Buddhas andlisa insikt. Tibetanemakallar
dem "ringsel" och de pAtliiffas ockse i
askanefter hemeringen av an&a hdgr
uwecklade buddhis.iska ma$are som
agnatmerpafen av sitt liv at att g€nom
meditation och pe annat satt befria sig
fr.Ana[ negativitet,utvecklavisdom och
medkanslaoch enbaf verkatffir att vam
till nltta ldr analra.
Sannaandligaldrarebrukari allmanlrct
inte berattavad de sjllva uppnatt.Relikema :ir ett &siskt bevis pe att ltuaren
utvecklaten hdg gmd av medkdnslaoch
vishet.Ringsel:irdenvanligaste
formen
av buddhistiskareliket mendventdnder
och her samt fttremal som tillhttn eller
skapatsav d€ssahogt utvecklademan
och kvinnor fnns blandrelikema.
Syftet m€d relikturen zir att inspirera
miinniskorften olika andligataditioner
och rildningar att motasoch bli velsignade av de heliga relikerna. Vi kan inspieras av Buddha Maitr€yas kvalitet€r som nr karlekstull valvilja, tolerans
Vad er de brddhlstBka rellker,var
och medkansla.Det ?irsadantsom vera
kommorde ifren och va 6rvkasd6
media inte talar sA mycket om. Vi hatr
pe ubtiillningar varld€n6vel?
rnycketmer orn veld och lidande.
Nlir BuddhaShakyanui, var ddsBuddVi kan se utstallningenenbartsom en
ha, kremeradesfdr nzira2 500 Ar sedan mycket vacker uppsafining intessanta
hittademani askansmAkistailer. De ar fdremal men genom att narma oss rehardaoch gLinsande
liksompa or och likema med respekt,betraktadem nog-
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grant,vandrarunt demeller sitta i narheten av demskaparvi enrelatior till dem.
Oavsettom vi tror pa det ell€r ej skapar
vi den ftirtjibst och positiva energisom
iir fttutsiittingen fttr ver egenlycka och
iffe fiid.
Rellkernapa turn6 | Sverlge
I somraskunde vi efter en Hng tid av
fb$eredelsers€relikemapa ryra plaher
i Sverige- det vietnamesiskatemplet i
Bjuv, Exercishuseti Gitteborg, Solbo
buddhistiska kurs- och retreatgerd i
Fellingsho och Etnografska museet i
Lokalemavar mycketolika
Stockholm.
och varje lokal hadesjn egenahnosf:ir,
men de f,r:a utstalhiryama hade anda
mycketgemensamt.
RelikemaHg i smaskalari tra slasmontrarplaceradepa ett storl bord med
enstatyav BuddhaMaitreyai nitten. Md
varje skal fannsen bild och en kort text
som taladeom var relikema kom iften.
Dar faDnsr€lik€r av BuddhaShakyamuni ochhanslzidungarAnanda,Shariputn
ochMaudgalyayana,
somlevdeftr cirka
2 500nr sedan.
Diir fanns ocksavalkiinda namn som
Lama Atisha och Milarepa, vilka levde
i b{tdan av fiina afusendet och Lama
Tsongklapa,somQtddespAftttonlNndmtalet, Man kunde aven se en tsa{sa

n.l invignihgscerenohinpa Etuograftka n"seet reciter$ Hjdnsutrcn och en
antal bdkerpa svehsl'a.

ba Lindhalh tlbr en slnbolhk renihgscerenoni gekon d hd a trc
skopar safraneatten iirer en liten brd.lhastdry pd banlet hed reliketha i.lel
ietnMesiska tqplet i Bjuf;
Ldna Tuhin leder ftcitatiohe, pd tibetanska yni iDisnins.tcerenarin
buddhistiska kaB-ach retpoeaft{ iFe irgsbtu.

i Salbo

(en liten buddhafigurtrycld pa lera) sjord av Lama
Atisha, en stupa giord av Lama Tsongklapa och
lragmentav tve brev fran attahun&ataletskrivnape
bananbtadav Yesh€Tsogyel till Tibets store guru,
Padmasambhava.
Det fannsocksareliker av miistare
fran var tid HansH€lighet den sextondeKarmapa
(1924-1981),Lama ThubtenYeshe(1935-1984),
GesheLamaKonchog(1927-2001)
ochfleraandra.
Varje dstallnins inleddesmed en dppningsceremoni med korta v?ilkomstanfitranden
och tal samt
pA pali, vietnamesiska,
recitationer
tibetanska
eller
svenskaav fttretradarefttr olika buddhistiskagrupper och traditioner DessutomldstesHjdrtsutranoch
envalgengsbitnftjrMaitreyapro.jeker.
En av MaitreyaprojektetsbAdaforetnidare,Andy
genensamtansvarar
Melnicellernunnan
Silianasom
fitr transponenav relikema genomEuropa,brukade
darefterge en kortfattad iDfornation om Maitreyaprojektet,utstalhingenoch betydelsenav rcliker.
Med munkarochnunnori spetsen
fick sedanalh ga
runr borderfidran nbmarestuderarelikemai sind

En uppskattadutstellninE
Alla 0{a utstallningama
drogmangabesitkare.
I Bjuv \ar det ietnanesiska templetlyllt medbesitkarehela helgen framst vi€inamesermen ocksa
andra.Mangahaderest langt lijr att fa tiff:ille att se
relik€ma. I templet visadesstor gaistfrih€toch alla
son ville blev bjudnapa maL
U$tallningen pe trer.isruset i Gdteboryble'v erl
succ6.Det storahusetvid H€denhadefdFandlats
fren ett idrouskanslift,r cothia Cup till ett iempei
fiir buddhistiskareliker praglatav andlig srillhet och
harnoni. Diir fannsocksaett flitigi utnyttjat meditationsalt. MAnganyfikm besijkarekom in direkt ftan
parkeringsplatsen
vid Heden.Uppskattningsvis
fick
cirka I 500personer
tilltllle att serelikemadaroch
fe valsignelser
PZSolbo buddhi.stisktktrs- och rctrcagArd i Fell,ugrrro hademanfdrberettsig nog$ant ibr rel*ut
genomatt LamaTsultimRinpochehelstallningen
gen innangav en seriefdreLisningarom storabuddhistiska masfareoch derasreliker. Vid invisningen
var det vacka tempelrurnmettullt av folk. De som
inte fick plats diir inne kunde fdlja invigningsceremonin genom fitnstren. Lama Tsultim medverkade
i ceremoninsom endatibetanskalama i Sverigeoch
han dverlamnadesenaretre reliker till MaitreyapruAven utstiillningenpa-'l'?oyafska nuseeti Stock,d/r? iiv€rtdiffadealla ftirvantningar.Pe invignings-
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ceremonin pa ftedagen var hitnalen tullsatt och
under lirrdagenoch sttndagenbildadesHnga kder
Markligt nog var de. ingen som klagade atver de
Hngaviintetidemaochknappastnegonsomville avgenomatt tuilla
ste fren att utfitra reningsc€r€monin
vatten{jver den lilla buddhastatynft,r att komma n
snabbare.Lugnt och dlmodigt viintademan pa sm
tur i kdn. Totalt kom ci*a 2 500besdkare.
Fat oss arrangtrer var d€t en gladje att tala med
alla den sornvar djupt beriirdaav utstlllningen och
€tt antalbesdkareeterkomflem gangerUt$alhingen var helt gmtis fdr besdkama,men genomgavor
och fbrsliljning samladescirka 240 000 kronor in till
Maitreyaprojektetvarav fem procentlamnadessom
bialragIill kostnadema
ldr ursriillningama
i Sverige.
Relikuistdllningenhandlar inte se mycket om att
samlain pengartill stat).ni Indien utar mer om att
skapafdruts?ittniqar {ijl statyn.Det handlaron hur
mzinniskortiinl(er.

Kala Parcw, prcjellledare i G.jtebotA,i t'iiterftt enprccasion lanesAvenln i
saftbandhe.j irvignirgea ar utsdllninger i Exercbhuset.

Eva Lindholmfck kontaktned buddhisnen
i nitten av l9801alet och har sedandessvait medlen i SalEa ChangchubChdling.Hon
at w*:an i 9enska Tibetkonnittin och har
dvengett ut ett antal bticker ned a ktyttlitlg
i nbet. I december2005 belam sig Eva pd
Ntingna h$titute i Berkeleyi Kalifonien Jitr
e l,hgre retreat och tftfade dd de intenatione a pmjektledarenJitr Maitreyapftjehet
och bjdd in relilaEtd ningen ti Stockholn.
Honfckda ocksArc enson nationellsamodMre f, iontligautstdll ingar i Srerige 2007.
Mer idomation om l"Iaitrerapnrjeket och
utstdlninqarna i fiefige fnns pd wrwxelictourse

Fotot Andy Melnic. s mtli9 bilder
- utom bilden ttverstpa deDnasida
somB'a Lindholn tagit.

Aai Karin. son iir syenskaach seclan
lArye runra ri.l Kopa lostet i Nepal,
Ber en besakarefilsignelser Beromreliker
@ BsddhaShab,auuri i ea litea stupa.

Genon att ned guldpennaf/llai swgt
tqta.le boksttiveri en volln av Sarghata
Suta, sonsd snAningonskaplaceras i
Maitreyastaryni Kushitagar kan besdkana
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Utsllillninga a lockadendnga bq.jkare i alh aldrax Monlernpd bilden
imehAler reliker av mdstareth var tid.

