
Hr4"2OO7 /arg.2

Buddhislrl-lru
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Keliker
pa turnr6
- for allas valgAng
Av Eva Lindholm

Tmensa 6r har den tibetanske liiraren
L Lana Zopa Rinpoche samlat rcli-
k€r av Buddha och andra ftamstaende
buddhis.iska maistare fian de tibefanska,
kinesiska och indiska traditionema av
buddhisnen. Denna sallsynta och heliga
sarnlins buddhistiska r€lik€r ska se sme-
nineom placeras i hj?irtat av en 152 me-
ter hitg staty av Buddha Mait€ya, fiam-
tidens Buddha, som ska byggas i Kushi
nagar i norm Indien. Staln kommer att
bti medelpunkten i ett srof uivecklings-
projekt som ska skapa fdrutsdttningar
fdr en fo(ldpande ekonomisk stabilitet
saval som andlig och social fdmyelse i
omredet.

I mars 200 I hmnade Lama Zopa Rin-
poch€ dver dema v:irdetulla samling
reliter for att visas pa utstillningar over
hela vtirlden iman de plac€ras i den ffir-
diga statyn av Buddha Maitreya. Fmm
till dess iir det Lama Zopa Rinpoches
dnskan att se menga som mttjligt fer till-
fiille att se samlingen.

Vad er de brddhlstBka rellker, var
kommor de ifren och va 6rvkasd6
pe ubtiillningar varld€n 6vel?
Nlir Buddha Shakyanui, var dds Budd-
ha, kremerades fdr nzira 2 500 Ar sedan
hittade man i askan smA kistailer. De ar
harda och gLinsande liksom pa or och

de anses inneha a ess€nsen av Budd-
has andlisa insikt. Tibetanema kallar
dem "ringsel" och de pAtliiffas ockse i
askan efter hemeringen av an&a hdgr
uwecklade buddhis.iska ma$are som
agnat merpafen av sitt liv at att g€nom
meditation och pe annat satt befria sig
fr.An a[ negativitet, utveckla visdom och
medkansla och enbaf verkat ffir att vam
till nltta ldr analra.

Sanna andliga ldrare brukar i allmanlrct
inte beratta vad de sjllva uppnatt. Reli-
kema :ir ett &siskt bevis pe att ltuaren
utvecklat en hdg gmd av medkdnsla och
vishet. Ringsel:ir den vanligaste formen
av buddhistiska reliket men dven tdnder
och her samt fttremal som tillhttn eller
skapats av d€ssa hogt utvecklade man
och kvinnor fnns bland relikema.

Syftet m€d relikturen zir att inspirera
miinniskor ften olika andliga taditioner
och rildningar att motas och bli velsig-
nade av de heliga relikerna. Vi kan in-
spieras av Buddha Maitr€yas kvalite-
t€r som nr karlekstull valvilja, tolerans
och medkansla. Det ?ir sadant som vera
media inte talar sA mycket om. Vi hatr
rnycket mer orn veld och lidande.

Vi kan se utstallningen enbart som en
mycket vacker uppsafining intessanta
fdremal men genom att narma oss re-
likema med respekt, betrakta dem nog-

Usfillninge, i Bjrv ikle.ls hed en ko prccession
genoh sdhhdllet. ren.Siliakagtu i t.iten och
tenplets abbat, Reu Thich Phat Dao, biit ftskan

grant, vandra runt dem eller sitta i narhe-
ten av dem skapar vi en relatior till dem.
Oavsett om vi tror pa det ell€r ej skapar
vi den ftirtjibst och positiva energi som
iir fttutsiittingen fttr ver egen lycka och
iffe fiid.

Rellkerna pa turn6 | Sverlge
I somras kunde vi efter en Hng tid av
fb$eredelser s€ relikema pa ryra plaher
i Sverige - det vietnamesiska templet i
Bjuv, Exercishuset i Gitteborg, Solbo
buddhistiska kurs- och retreatgerd i
Fellingsho och Etnografska museet i
Stockholm. Lokalema var mycket olika
och varje lokal hade sjn egen ahnosf:ir,
men de f,r:a utstalhiryama hade anda
mycket gemensamt.

Relikema Hg i sma skalar i tra slas-
montrar placerade pa ett storl bord med
en staty av Buddha Maitreya i nitten. Md
varje skal fanns en bild och en kort text
som talade om var relikema kom iften.
Dar faDns r€lik€r av Buddha Shakyamu-
ni och hans lzidungarAnanda, Shariputn
och Maudgalyayana, som levde ftr cirka
2 500 nr sedan.

Diir fanns ocksa valkiinda namn som
Lama Atisha och Milarepa, vilka levde
i b{tdan av fiina afusendet och Lama
Tsongklapa, som Qtddes pA ftttonlNnd-
mtalet, Man kunde aven se en tsa{sa
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n.l invignihgscerenohin pa Etuograftka n"seet reciter$ Hjdnsutrcn och en
antal bdker pa svehsl'a.

(en liten buddhafigur trycld pa lera) sjord av Lama
Atisha, en stupa giord av Lama Tsongklapa och
lragment av tve brev fran attahun&atalet skrivna pe
bananbtad av Yesh€ Tsogyel till Tibets store guru,
Padmasambhava. Det fanns ocksa reliker av miistare
fran var tid Hans H€lighet den sextonde Karmapa
(1924-1981), Lama Thubten Yeshe (1935-1984),
Geshe Lama Konchog (1927-2001) och flera andra.

Varje dstallnins inleddes med en dppningscere-
moni med korta v?ilkomstanfitranden och tal samt
recitationer pA pali, vietnamesiska, tibetanska eller
svenska av fttretradare fttr olika buddhistiska grup-
per och traditioner Dessutom ldstes Hjdrtsutran och
envalgengsbitn ftjrMaitreyapro.jeker.

En av Maitreyaprojektets bAda foretnidare, Andy
Melnic ellernunnan Silianasom genensamtansvarar
fitr transponen av relikema genom Europa, brukade
darefter ge en kortfattad iDfornation om Maitreya-
projektet, utstalhingen och betydelsen av rcliker.
Med munkar och nunnor i spetsen fick sedan alh ga
runr border fidr an nbmare studera relikema i sind

En uppskattad utstellninE
Alla 0{a utstallningama drog manga besitkare.

I Bjuv \ar det ietnanesiska templet lyllt medbe-
sitkare hela helgen framst vi€inameser men ocksa
andra. Manga hade rest langt lijr att fa tiff:ille att se
relik€ma. I templet visades stor gaistfrih€t och alla
son ville blev bjudna pa maL

U$tallningen pe trer.isruset i Gdtebory ble'v erl
succ6. Det stora huset vid H€den hade fdFandlats
fren ett idrouskansli ft,r cothia Cup till ett iempei
fiir buddhistiska reliker praglat av andlig srillhet och
harnoni. Diir fanns ocksa ett flitigi utnyttjat medita-
tionsalt. MAnga nyfikm besijkare kom in direkt ftan
parkeringsplatsen vid Heden. Uppskattningsvis fick
cirka I 500 personer tilltllle att se relikema dar och
fe valsignelser

PZ Solbo buddhi.stiskt ktrs- och rctrcagArd i Fel-
l,ugrrro hade man fdrberett sig nog$ant ibr rel*ut
stallningen genom att Lama Tsultim Rinpoche hel-
gen innan gav en serie fdreLisningar om stora budd-
histiska masfare och deras reliker. Vid invisningen
var det vacka tempelrurnmet tullt av folk. De som
inte fick plats diir inne kunde fdlja invigningscere-
monin genom fitnstren. Lama Tsultim medverkade
i ceremonin som enda tibetanska lama i Sverige och
han dverlamnade senare tre reliker till Maitreyapru-

Aven utstiillningen pa -'l'? oyafska nuseet i Stock-
,d/r? iiv€rtdiffade alla ftirvantningar. Pe invignings-

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 i Salbo
buddhistiska kaB-ach retpoeaft{ iFe irgsbtu.
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ceremonin pa ftedagen var hitnalen tullsatt och
under lirrdagen och sttndagen bildades Hnga kder
Markligt nog var de. ingen som klagade atver de
Hnga viintetidema och knappast negon som ville av-
ste fren att utfitra reningsc€r€monin genom att tuilla
vatten {jver den lilla buddhastatyn ft,r att komma n
snabbare. Lugnt och dlmodigt viintade man pa sm
tur i kdn. Totalt kom ci*a 2 500 besdkare.

Fat oss arrangtrer var d€t en gladje att tala med
alla den sorn var djupt beriirda av utstlllningen och
€tt antal besdkare eterkom flem ganger Ut$alhing-
en var helt gmtis fdr besdkama, men genom gavor
och fbrsliljning samlades cirka 240 000 kronor in till
Maitreyaprojektet varav fem procent lamnades som
bialrag Iill kostnadema ldr ursriillningama i Sverige.
Relikuistdllningen handlar inte se mycket om att
samla in pengar till stat).n i Indien utar mer om att
skapa fdruts?ittniqar {ijl statyn. Det handlar on hur
mzinniskor tiinl(er.

Eva Lindholmfck kontakt ned buddhisnen
i nitten av l9801alet och har sedan dess va-
it medlen i SalEa Changchub Chdling. Hon
at w*:an i 9enska Tibetkonnittin och har
dven gett ut ett antal bticker ned a ktyttlitlg
i nbet. I december 2005 belam sig Eva pd
Ntingna h$titute i Berkeley i Kalifonien Jitr
e l,hgre retreat och tftfade dd de intena-
tione a pmjektledaren Jitr Maitreyapftjehet
och bjdd in relilaEtd ningen ti Stockholn.
Honfckda ocksArc en son nationell samod-
Mre f, iontligautstdll ingar i Srerige 2007.

Mer idomation om l"Iaitrerapnrjeket och
utstdlninqarna i fiefige fnns pd wrwxelictourse Utsllillninga a lockade ndnga bq.jkare i alh aldrax Monlern pd bilden

imehAler reliker av mdstare th var tid.

Fotot Andy Melnic. s mtli9 bilder
- utom bilden ttverst pa deDna sida
som B'a Lindholn tagit.

Aai Karin. son iir syenska ach seclan
lArye runra ri.l Kopa lostet i Nepal,

Ber en besakare filsignelser Berom reliker
@ Bsddha Shab,auuri i ea litea stupa.

Genon att ned guldpennaf/llai swgt
tqta.le boksttiver i en volln av Sarghata
Suta, sonsd snAningonska placeras i
Maitreyastaryn i Kushitagar kan besdkana

Kala Parcw, prcjellledare i G.jtebotA, i t'iiter ftt en prccasion lanes Avenln i
saftband he.j irvignirgea ar utsdllninger i Exercbhuset.
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