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Karmapa  Thaye Dordje og Rintjen Yangzom meddeler, 
at de har fået en søn

den 2. september 2018.   

På nymåne dagen den 11. august fødte Rintjen Yangzom et dejligt 
drengebarn. Fødslen var uden problemer og mor og barn har det godt. 
Fødslen fandt sted i Frankrig. Det er deres første barn. 
Karmapa skriver i den anledning følgende:

”Sangyumla  [Rintjen Yangzom]  og jeg selv er overvældede af glæde ved at fortælle om 
vores første barns fødsel. Vi ønsker at udtrykke vores dybtfølte taknemmelighed til 
vores forældre, vores familie og til jer vores Dharma venner. Tak for jeres venskabelige 
kærlighed, bøn og gode ønsker.”

”Jeg taler ofte om en mors ubetingede kærlighed som et af de bedste eksempler på mod 
og medfølelse. Jeg var dybt beæret ved at bevidne værdigheden, modet og den åndelige 
styrke hos Sangyumla, da jeg var til stede ved fødslen af vores første barn. Disse 
kvaliteter er til stede hos alle mødre over hele verden. Må der derfor ikke være grænser 
for vores kærlighed til vores mødre, ligesom en mors kærlighed til sine børn ikke kender
begrænsninger.”

”Nu da jeg er blevet far, vil jeg forsøge at følge min egen far Mipham Rinpotje’s store 
eksempel, samt mine forgængere den 10. Karmapa Tjøying Dordje og den 15. Karmapa 
Khakyab Dordje, som også var forældre. Den 15. Karmapa blev far til tre sønner, blandt 
hvilke to blev genkendt som den 2. Jamgon Kongtrul Rinpotje og den 12. Shamarpa.”

”Efter et barns fødsel er der en privat periode for den nære familie ifølge traditionen. 
Nogle gange varer det 3 måneder, før fødslen bliver bekendtgjort. Det glæder os at dele 
denne nyhed med jer alle nu.”

”Oplevelsen ved at blive far har yderligere styrket min inspiration og [gode] hensigter 
som Karmapa. På en måde har jeg altid haft en forældre rolle som overhoved for Karma 
Kadjy familien. Den spirituelle rolle og titel som Karmapa med tilhørende ansvar 
fremstår nu tydeligere end nogensinde før. Jeg vil fortsat af hele mit hjerte prøve at 
bevare vores værdifulde arvefølge linje, som består af [aktualiseret] visdom og 
medfølelse.”

”Det glæder mig, at fødslen fandt sted i Frankrig, hvor min europæiske residens befinder
sig. Det medicinske team i Frankrig udviste stor omsorg for – og god behandling af –  
Sangyumla ved fødslen, og vi ønsker at udtrykke vores dybt følte taknemmelighed 
overfor dem.”

”Jeg ser frem til at lede bønnerne ved Kadjy Mønlam i Bodh Gaya i Indien senere i år, 
samt det åbne meditations seminar til december og mine andre engagementer. Og 
naturligvis ser jeg også frem til at introducere jer til vores søn, når tiden er moden.”

”Sangyumla og jeg ønsker atter en gang at takke jer for jeres bønner. Som sædvanlig 
beder jeg om, at I fortsætter med at praktisere  [Bodhicitta og meditation].”

”Lad os alle deltage i denne glade nyhed, og må den frembringe enorm gavn til os alle 
og hver enkelt.”

”Med en bøn, Karmapa Thaye Dordje.”
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