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Apotti Lama Yeshe Losal Rinpochen tiedotteet
8.10.2013
Kaikille Samye Lingin ja Choje Akong Tulku Rinpochen ystäville
Olen äärimmäisen pahoillani joutuessani ilmoittamaan, että veljeni Choje Akong Rinpoche, yksi veljenpoikani ja heidän seurassaan
matkustanut munkki on surmattu Chengdussa (Tiibetissä) tänään. Rinpochen ruumis on viety sairaalaan kuolinsyyn
varmistamiseksi. Muita uutisia ei toistaiseksi ole. Kun saan lisätietoa, kerron asiasta.
Toinen veljenpoikani, Kating Lama sai sanan Karmapan sisarelle, joka on vienyt tiedon Hänen pyhyydelleen Karmapalle, Hänen
pyhyydelleen Dalai Lamalle ja Chamgon Kenting Tai Situpalle, jotka kaikki lausuvat rukouksia.
Me teemme monia erityisrukouksia ja uhraamme lahjoja Rinpochen nimissä. Olette tervetulleita mukaan ja hänen nimissään
tekemänne lahjoitukset otetaan arvostuksella vastaan.
Pyydän, että teette osaamianne rukouksia,
parhain terveisin,
Lama Yeshe Rinpoche
Kagyu Samye Ling, Skotlanti
9.10.2013
Rakkaat ystäväni,
kiitos kaikille, jotka ovat lähettäneet osanottonsa viesteinä, arvostamme suuresti ystävällisyyttänne. Chamgon Khenting Tai Situpan
neuvosta teemme Samye Lingissä Milarepa-gurujoogaa Choje Akong Tulku Rinpochelle 49 päivän ajan. Kaikki Samye Dzong keskukset, jotka haluavat osallistua, voivat tehdä joko Milarepan gurujoogaa sen pitkässä muodossa tai lausua rukousta Je mila
shepa dorje la solwandepso. Jos mahdollista, tehkää näin 49 päivän ajan.
Parhaimmat terveiset kaikille,
Lama Yeshe Rinpoche
12.10.2013
Lama Yeshe Rinpoche ilmottaa, että murhista epäiltynä on Lama Thubten Kunsal, joka vietti Britanniassa 5 vuotta ja teki monia
patsaita Samye Lingiin ja KSD Lontoon keskukseen.
Lama Yeshe Losal kuvaili Rinpochea tämän kuoleman jälkeen:
"Nyt kun veljeni useisiin kohtiin puukotettu ruumis on ollut ruumishuoneella monta päivää, ihmiset, jotka ovat nähneet hänet
sanovat, että hän säteilee ystävällisyyttä ja muuttuu yhä nuoremmaksi. Asiaa todistaneet ovat hyvin vaikuttuneita ja sanovat, että
heidän kärsimyksensä on helpottunut. Ehkä veljeni ei todella ole mikään tavallinen ihmeidentekijä, koska hän näyttää
sähköistäneen ihmiset ympäri maailmaa."
19.10.2013
Hyvät Ystävät,
Erilaisten järjestelytehtävien takia on kestänyt jonkin aikaa, ennen kuin voin kirjoittaa teille ajatuksistani. Nyt kun olen ehtinyt
pohdiskelemaan, on aika kertoa nämä asiat dharmaoppilaille.
Kun sain tietää veljeni kuolemasta, sen olosuhteista ja kuka hänet, hänen veljenpoikansa ja autokuskina olleen henkilön tappoi, olin
äärimmäisen pahoillani heidän puolestaan, koska se todistaa, miten yksi vihan hetki voi tuhota niin monta elämää.
Siksi en tunne vihaa vaan myötätuntoa heitä kohtaan ja ajattelen, miten paljon pahaa karmaa nämä harhaanjohdetut yksilöt ovat
luoneet itselleen ja muille.
Haluan kertoa niille dharmaystävillemme, jotka tuntevat, että nyt on aika tehdä jotain veljeni ja minun puolestani, että nyt on aika
antaa anteeksi. Meillä tulisi olla bodhisattva-asenne, meidän tuntea myötätuntoa ja antaa anteeksi niille, jotka ovat vastuussa
Rinpochen kuolemasta. Olen pystynyt antamaan anteeksi ja sillä tavalla vapauduin kärsimyksestäni.
Toivon, että kaikki oppilaat pohtisivat sitä, että silloin kun annamme vallan kielteisille mielentiloille, pystymme pahoihin tekoihin.
Chöje Akong Tulku Rinpochen oppilaina meidän tulisi olla ylpeitä siitä, että meillä on häneen yhteys, koska eri puolilla Kiinan
tiibetiläisalueita monta sataa luostaria ja tuhannet ihmiset tekevät parhaillaan rukouksia. Noilla alueilla, niin kuin muuallakin
maailmassa, Rinpoche on tuonut yhteen kaikenikäisiä, erilaisista oloista tulevia ihmisiä.
Meidän pitäisi olla hyvin ylpeitä, koska hän vietti koko elämänsä muiden hyödyksi työskennellen ilman toivetta kasvattaa omaa
omaisuuttaan tai hyvinvointiaan. On ollut kunnia olla osa hänen elämäänsä ja meidän tulisi vaalia sitä perintöä tukemalla kaikkia
hänen toimiaan, erityisesti hyväntekeväisyysprojekteja.

Chöje Akong Tulku Rinpoche oli erityisesti sitoutunut järjestämään koulutus-, terveydenhoitopalveluja sekä säilyttämään kulttuuria
Kiinan tiibetiläisalueilla ja pyydän nyt vakavasti, että tukisitte erityisesti näitä ROKPAn projekteja.
Haluaisin jakaa muutaman kauniin sanan 18. Dulmo Chöje Rinpochen lähettämästä Akong Rinpochen työtä kunnioittavasta
kirjeestä:
"Pyhimyksen tavoin työskentelit koko elämäsi palvellen buddhadharmaa ja kaikkia eläviä olentoja. Loputtomalla ystävällisyydellä,
vieläkin suuremmalla kuin äidin hellä rakkaus, vaalit lukemattomien orpojen joukkoa; rakkaudella, joka oli suurempaa kuin
rakastetun pojan hoiva, pidit huolta monista iäkkäistä ja vammaisista, joilla ei ole ketään auttajaa tai tukijaa; mitä suurimmalla
anteliaisuudella ilman mitään puolueellisuutta tai suosimista annoit lahjan heikoimmille – sairaille ja varattomille – täyttämällä
heidän toiveensa; apusi turvin annoit uutta voimaa Tiibetin dharmalle ja kulttuurille, joka ilman sitä oli kuin lamppu ilman
polttoainetta.”
Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka olette lähettäneet osanottonsa, olen häkeltynyt ystävällisyyden ja ymmärryksen
osoituksistanne.
Kannustan teitä pysymään myötätuntoisina ja positiivisina, jatkakaamme nyt yhdessä Rinpochen työtä,
Mitä parhain terveisin,
Lama Yeshe Losal Rinpoche
Message in English

Kaksi ylempää kuvaa otettiin, kun Akong Rinpochen kudung (ruumis) saapui Dolma Lhakangin luostariin. Vaikka paikka on hyvin syrjäinen, paikalle oli
kerääntynyt ihmisiä. Hänet polttohaudattiin seuraavana aamuna, 17.lokakuuta klo 5. Kaksi päivää myöhemmin, kun tuli oli hiipunut, lumi satoi luostariin. Sitä
pidetään hyväenteisenä - kaikki lumi satoi paikallisesti täällä, ei lainkaan ympäröivillä vuorilla tai alempana laaksossa.

4.11.2013
Hyvät Ystävät,
Kerron teille hiukan veljeni Akong Tulku Rinpochen luostarista Dolma Lhakangista Tiibetissä. Se on hyvin kylmä, karu ja suojaton
paikka yli 4500 metrin korkeudessa merenpinnasta, eikä siellä kasva juuri mitään. Koko alueella ei ole yhtään ainoaa puuta.
Kaikki, jotka tunsivat Akong Rinpochen tietävät, että hän oli Lama, joka piti haasteista ja eikä kukaan muu olisi ajatellut
rakentavansa luostaria niin kauas asutusta seudusta – saati toteuttanut sitä.
Kuvan voikukka kasvoi Dolma Lhakangin lähistöllä, kun Akong Rinpochen ruumissaatto tuli luostariin. Pidämme sitä jokseenkin
merkillisenä, koska yleensä siellä ei kuki mitään kasveja, varsinkaan tähän aikaan vuodesta…
Haluaisin näyttää teille myös toisen todisteen veljeeni liittyvistä ihmeistä: viereisessä kuvassa olevat kolme kaunista kukkaa, jotka
kukkivat tavallisesti vain keväisin.
Ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun Akong Rinpoche jätti synnyinpaikkansa lapsena, hän pääsi käymään siellä viime vuonna.
Tänä vuonna nämä kukat kukkivat siellä ihmeenomaisesti hänen kuolemansa aikaan, aivan väärään aikaan vuodesta. Kuvasta
näkyy, että paikasta muodostui pyhiinvaelluskohde, ja sinne on jätetty lahjoja.
Kolme päivää kremaation jälkeen Dolma Lhakangissa satoi odottamatta runsaasti lunta. Se oli vuodenaikaan nähden harvinaista ja
hyvin erikoista. Sen lisäksi on ihme, että kun lumi alkoi sulaa, ilmestyi toinen kaunis, täydessä kukassa oleva kasvi, joka näkyy
kuvassa. Jaan nämä tarinat kaikkien teidän kanssa, jotka uskotte ihmeisiin ja hyvyyden voimaan.
Parhain terveisin,
Lama Yeshe Rinpoche
23.11.2013
Hyvät ystävät,
Sen jälkeen kun veljeni Choje Akong Tulku Rinpoche kuoli hyvin traagisesti, meille on virrannut myötätunnon ja osanoton sanomia.
Teistä niille, joille en ole kyennyt vastaamaan henkilökohtaisesti, haluan ilmaista, miten syvästi kiitollinen olen ystävällisistä tuen
sanoistanne.
Luulen, että olette tunteneet niin suurta yhteyttä veljeeni, koska elämänsä aikana hän seurasi pelkästään rakastavan
ystävällisyyden ja myötätunnon viitoittamaa tietä. Hänen elämäntapansa oli aina yksinkertainen ja nöyrä – monet teistä ovat

nähneet hänen tekevän kaikkea mutaisten ojien kaivamisesta ja rännien avaamisesta voimansiirtojen jakamiseen valtaistuimelta
käsin – hän antoi meille kaikille aikaansa niin paljon kuin oli tarpeen.
Mielessään absoluuttinen kirkkaus, pankkitilillä vain £50, hän rakensi Samyen temppelin monien asialle omistautuneiden ihmisten
kanssa. Nyt kun meillä on enemmän varoja ja tukijoita, olemme tehneet lopulta totta koko Samyen Collegesta. Hän aloitti tyhjästä ja
loi tämän inspiroivan ja kauniin paikan dharmanharjoitusta ja opiskelua varten. Hänen poikkeuksellisen korkeat laatuvaatimuksensa
ovat merkinneet, että Samye Lingissä on annettu vain parhaimmanlaatuisia, puhtaita ja aitoja opetuksia ja täällä ovat opettaneet
eräät maailman suurimmista buddhalaisista opettajista. On olemassa ennustus, jonka mukaan Samye Lingistä tulee Tiibetin
Samyen luostarin kaltainen buddhalaisuuden alkujuuri lännessä. Haluan omistaa tämän koko projektin Akong Tulku Rinpochen
rohkeudelle ja viisaudelle.
Rinpochella oli syvällinen ymmärrys mielen työstämisestä eri tavoin ja sen perusteella kehittyi Tara-terapia, nopeasti tunnetuksi
tullut terapiamuoto, joka on ollut hyödyksi monille ympäri maailman.
Suuresta myötätunnostaan hän perusti ROKPA-hyväntekeväisyysjärjestön. Hän alkoi ruokkia köyhiä ja asunnottomia
katukeittiöissä Glasgowssa, Lontoossa, Antwerpenissä, Johannesburgissa ja Katmandussa.
Hän onnistui aloittamaan suuren määrän humanitaarisia hankkeita useissa paikoissa Kiinan tiibetiläisalueilla. Orpolasten
auttamisesta projektit kehittyivät koulutus- ja terveydenhoitohankkeisiin, antaen toivoa äärimmäisen köyhistä oleville, joilla ei
muuten ole tulevaisuudentoivoa. Moni niistä, joita hän näin auttoi, on nyt lääkäri tai opettaja. Hän näki myös tarpeen säilyttää
Tiibetin kulttuuriperintöä, ja se on monen projektin ytimessä. Tämä kaikki on saavutettu ROKPA INTERNATIONAL -järjestön
kautta.
Hän näki paljon vaivaa käydäkseen paikan päällä projektejaan tukemassa – joskus vaikeissakin oloissa. Kaiken hän teki
vilpittömästi toivoen, että se auttaisi muita, ajattelematta omaa mukavuuttaan tai turvallisuuttaan. Hänen onnistui toimia suurella
menestyksellä monissa eri paikoissa Glasgowsta Zimbabween ja Tiibetin ylänkömaille, ja hän vaikutti monien ihmisten
elämänmuutokseen.
Mitä minuun tulee, en ole veljeni vertainen millään tavalla viisaudessa tai toimintakyvyssä, mutta vastuu hänen lukuisista
projekteistaan on siirtynyt harteilleni, joten kerään rohkeuteni ja päättäväisyyteni tehdä kaikkein parhaani hänen toiveensa
täyttääkseni – tarvitsen kuitenkin kaiken mahdollisen avun!
Pyydän kaikkia teitä, joille Akong Rinpochen visio on läheinen, liittymään joukkoon ja auttamaan minua jatkamaan hänen työtään
varmistaen, että kruunaamme kolmannen Akong Tulku Rinpochen niin pian kuin mahdollista jatkamaan bodhisattvatyötään.
Kaikkea hyvää toivottaen ja monin kiitoksin
Lama Yeshe Losal Rinpoche
Letter in English
Lama Yeshe Rinpochen fb-viesti retriitiltä jouluaattona 24.12.2013
‘I feel so proud of everyone at Samye Ling and all the people connected to it who have been united and one-pointedly benefitting
Samye Ling. Our community has never been so united and I would like this to continue so that Akong Rinpoche will be proud of us.
I wish everybody the best Christmas ..... how we make it best depends on how we think. If we can at least learn to think positively it
will really make a difference to how happy we are.’

Muut viestit aikajärjestyksessä
Osanotto Gyalwang Karmapalta Kyabje Akong Tulku Rinpochen poismenon johdosta
8.10.2013 New Delhi
Akong Tulku on ollut ystäväni siitä lähtien kun olin 7-vuotias. Yhteiskunnallisesti aktiivisena hän oli ystävällinen Tiibetiä kohtaan
perustaen kouluja ja sairaaloita, painaen vanhoja rukoustekstejä ja auttaen monia ihmisiä. Täten olen shokissa kuultuani, että
hänet on otettu pois luotamme niin äkkiä. Haluan ilmaista osanottoni hänen perheenjäsenilleen, kaikille Samye Lingin luostarissa,
Rokpa säätiölle ja kaikille, jotka olivat mukana hänen projekteissa Tiibetissä, samoin kuin kaikille oppilaille, joiden elämää hän
kosketti. Toivon että hänen visionsa ja pyrkimyksensä jatkavat toteutumistaan. Lähde: Karmapan viralliset sivut

Akong Tulku Rinpochen poismenon johdosta
8.10.2013 Helsinki
Läheisin henkinen opettajani Akong Rinpoche on tänään kuollut traagisissa olosuhteissa Tiibetissä. Samye Ling ja Rokpa ovat
siirtyneet hänen veljensä, Lama Yeshe Rinpochen vastuulle. Monia rukouksia ja rituaaleja tehdään Rinpochen elämäntyön
kunniaksi sekä Samye Lingissä että sen jäsenkeskuksissa. Kun rukoilemme, voimme pyytää gurua palaamaan keskuuteemme
mahdollisimman pian. Parhaiten täytämme Rinpochen toiveet seuraamalla hänen esimerkkiään: jatkamalla dharman mukaista
elämää, hänen visionsa ja kaikkien eläviä olentoja hyödyttävien suunnitelmien toteuttamista.

Lama Yeshe Rinpochen neuvoa noudattaen teemme harjoitusta parhaan kykymme mukaan kotona ja sunnuntaina Vihreä Tara
omistetaan Akong Rinpochelle erityisesti. Me tarvitsemme hänen siunaustaan edelleen, eikä yhteys ole poikki, vaikka hyvä
karmamme saada nähdä hänet entisessä fyysisessä hahmossa on loppunut.
Ani Sherab
Ken Holmesin fb-viesti
8.10.2013
Palasimme juuri kotiin maaseudulta ja kuulimme kauheat uutiset siitä, että Akong Rinpoche on murhattu Chengdussa. Ei ole
sanoja, joilla ilmaista menetystä, jota tämä merkitsee meille kaikille.
Vaikka tuleekin olemaan monia rukoushetkiä ja seremonioita, en hetkeäkään usko, että Akong Rinpoche tarvitsisi rukouksiamme.
Hänen mielensä on Buddha Vajradhara ja on aina ollut. Meidän yhteisömme tarvitsee rukouksia ja työ, jonka hän aloitti yhdessä
kanssamme. Lähipäivinä hänen siunauksensa on hyvin erityinen ja suosittelen, että teemme gurujooga-harjoitusta omistaen kaiken
häntä kohtaan tuntemamme rakkauden ja arvostuksen sille, että yhteytemme häneen säilyy tulevissa elämissä ja että hän palaa
pian auttamaan tätä kurjaa maailmaa.
Hän kuoli tehdessään sitä, mitä hän aina on tehnyt: auttaen kaikkia, erityisesti köyhiä ja tarvitsevia. Olkaa rauhassa, Pyydän että
ette haudo vihaa murhaajia kohtaan, vaan ajattelette heitä pelkästään myötätunnolla. Olkaa myönteisiä ja ymmärtäväisiä, niin että
dharmaharjoituksestanne tulee entistäkin vilpittömämpää ja omistautunutta. Kiitos.
Ken Holmes
Kagyu Samye Ling Master of Studies
Fb-viesti Rob Nairnilta
9.10.2013
Akong Rinpoche toi dharman Afrikkaan. Nyt hän on poissa. Niin kuin kaikki samsariset asiat hänen kehonsa täälläolo oli
väliaikaista. Meillä on edelleen jäljellä hänen opetustensa arvokas lahja, ja tehtävämme on elää niiden mukaan:
 olla hyviä itsellemme ja muille;
 hyväksyä tilanne;
 tehdä harjoitusta parhaamme mukaan kiduttamatta itseämme järjettömillä odotuksilla.
Meillä on Afrikassa upea sangha, joten emme ole jääneet osattomiksi. Nyt on aika rakastaa ja arvostaa dharmaveljiämme ja sisariamme ja työskennellä aidosti muiden hyödyksi. Me kaipaamme sinua Rinpoche, ja koetamme muistaa, mitä meille opetit.
Rakkaudella teitä kaikkia ajatellen
Rob Nairn
Akong Rinpochen edustaja Afrikassa

Lea Wylerin viesti humanitaarisen työn tekijöille
9.10.2013
Hyvät ROKPAn ystävät
Pohjattoman surun vallassa ja shokissa minulla on ikävä velvollisuus ilmoittaa teille tri Akong Rinpochen, ROKPAn perustajajäsen
ja puheenjohtajan kuolemasta. Hän ja hänen kaksi matkakumppaniaan, veljenpoika ja avustaja on murhattu Chendussa, Kiinassa
eilen aamulla (8.10.2013). Meillä ei ole asiasta toistaiseksi enempää tietoa.
Tri Akong Tulku Rinpoche jättää jälkeensä korvaamattoman paikan. Hänen myötätuntoinen sitoumuksensa aidosti auttaa missä
apu sitten onkin tarpeen, on antanut toivoa, tukea ja kirjaimellisesti pelastanut tuhansia ihmisiä ympäri maailman. Olemme surun
murtamia. Mutta haluamme myös teidän tietävän, että me emme luovuta! Suremme ja kaipaamme yhdessä kaikkien niiden kanssa,
joiden elämä on riippuvainen ROKPA:n tuesta.
Meillä on syvä sitoumus Rinpochen muistoa kohtaan: ROKPA:n projekteja jatketaan! Tri Akong Tulku Rinpochen työtä
kunnioittaakseni olen nyt matkalla Chenduun, ja jatkan sieltä yhdessä tiimimme kanssa projektista toiseen jotta pidämme
lupauksemme joka ikisen avunsaajan kohdalla.
Jos rakastat ROKPAa ja Rinpochen työtä, nyt on aika yhdistää voimat ja antaa meille tuki. Tarvitsemme teitä enemmän kuin
koskaan.
Lea Wyler
ROKPAn perustajajäsen ja varapuheenjohtaja
sekä koko ROKPA-tiimi

Nicholas Jennings:
“Vin (Harris) told me a story
related to this picture. Vin
was showing someone
around and introduced
them to Rinpoche. All he
said was 'some rocks
harder to break than
others'.”

Akong Rinpochen muistoksi

Vaikka hän oli vaatimaton ja nöyrä mies, harvapuheinenkin, moni päätyi pitämään häntä henkisenä oppaanaan tai gurunaan. Hän
inspiroi tuhansia tutkimaan sydäntään ja mieltään, sekä yrittämään suhtautumista arkielämään entistä myötätuntoisemmin ja muista
välittäen. Hänessä ruumiillistui yksinkertainen toiminnan viisaus – hän sai asioita tehdyksi käärimällä hihansa ja ryhtymällä töihin.
Kun rakensimme temppeliä Samye Lingiin, hän oli usein ensimmäinen työmaalla lapio tai muurauslasta käsissä, laastia sekoittaen
ja harkkoja pinoten. Hän ei koskaan sortunut tuhlailuun, paitsi jakaessaan aikaansa ja viisauttaan ilmaiseksi kenelle vain.Samye
Lingin alkuaikoina hän korjasi lakanoita ja huopia käsikäyttöisellä ompelukoneella, puhdisti tukkeutuneita rännejä ja varmisti, ettei
mitään heitetty pois; vanhat naulatkin suoristettiin uusiokäyttöön. Hän ei koskaan unohtanut sitä, minkä joutui oppimaan omien
köyhyyden kokemustensa ja koettelemustensa kautta.
Nuukuudella ja käytännöllisyydellä hän antoi esimerkin ja varmisti, että jokaisella oli joku tehtävä, huolimatta heidän taitojensa ja
kykyjensä tasosta. Hän auttoi monia, joiden elämä oli kaoottista, löytämään tasapainon, niin että heistä tuli hyödyllisiä itselleen ja
muille. Siitä on syntynyt Tara Rokpa, psykoterapeuttinen harjoitusohjelma ja järjestö, sekä Lothlorienin mielenterveyspotilaiden
asuntola ja kuntoutusprojekti.
Hän sovelsi samaa talonpoikaisjärkeä ja viisautta monimutkaisiin organisatorisiin ja diplomaattisiin ongelmiin esimerkiksi
yhteistyössään Kiinan, Nepalin ja Tiibetin viranomaisten kanssa. Siellä Rokpa Trust, yksi hänen työnsä aspekti, on perustanut
käytännön humanitaarisia projekteja tarjoamaan koulutusta, kasvatusta ja huolenpitoa tuhansille maailman köyhimmistä. Hänellä oli
poikkeuksellinen kyky auttaa ihmisiä näkemään yli omien kapeakatseisten, henkilökohtaisten huolien ja avaamaan rakkauden ja
myötätunnon rajattomat resurssit. Jäämme kaipaamaan hänen viisauttaan ja rakastavaa ystävällisyyttään, mutta hänen
innoituksensa tulee säilymään.
Nicholas Jennings
Lothlorien Rokpa
Lama Zangmon viesti KSD London marraskuun uutislehdessä
Hyvät ystävät,
Tässä kuussa olemme omistaneet uutislehtemme Choje Akong Tulku Rinpochelle, järjestömme
kallisarvoiselle opettajalle ja perustajalle. Hän ole kaiken alkulähde kymmenilletuhansille
ihmisille ympäri maailman. Hän oli esimerkki, jota olemme seuranneet vuosikymmenet,
näyttäen aidon dharmanharjoittajan esimerkkiä. Hän oli myötätunnon ruumiillistuma, lempeän
ystävällinen ja huolehtiva, ja hyvin puolueeton. Hänen voimakas läsnäolonsa oli rehellistä ilman
manipulaation häivääkään. Hän oli todellinen pawo, bodhisattva, 21. vuosisadan sankari, joka
työskenteli näennäisen tavanomaisesti, mutta saaden aikaan epätavallisia tuloksia.
Perimyslinjan mestareiden doha-lauluissa sanotaan: ”Opettajan tapaaminen on kuin tapaisi
jotain, mikä on tuskin olemassa, ja on kuitenkin. Miten harvinaisen hyvä onni!” Miten millään
voisimme maksaa takaisin hänen ystävällisyyttään! Kirjoituksissa sanotaan, että paras lahja
opettajallemme on dharmanharjoitus ja -opiskelu ja hänen työnsä tukeminen. Kaikki me, jotka
tunsimme Rinpochen, tiedämme, että paras lahja on yrittää muuttua ystävällisemmiksi,
kärsivällisemmiksi ja epäitsekkäämmiksi yksilöiksi. Missä muodossa harjoitusta teettekin,
pyydän että teette voitavanne.
Toivon teille onnea ja hyvinvointia,
Lama Zangmo

Dolma Lhakang Tiibetissä on Akong Rinpochen synnyinseutu ja viimeinen leposija. Hänet polttohaudattiin omassa luostarissaan
17.10.2013 n. klo 0.30 Suomen aikaa. Keskukset ja oppilaat eri puolilla maailmaa resitoivat silloin Jamgon Kongtrul Lodro Thayen
rukousta Kutsun Gurua kaukaa. Päivittäinen Milarepan gurujooga jatkuu 25.11.2013 asti.
Ensimmäisen Akong Rinpochen, Karma Miyon lyhyt elämäkerta

