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Hyvät ystävät,
Kirjoitan teille kaikille välittääkseni viestin Hänen pyhyydeltään Karmapalta toivoen, että
jaatte sitä eteenpäin.
Viime viikolla ryhmä dharmaoppilaita Kagyu Samye Lingin ja Samye Dzong Lontoon
keskuksista tapasi Hänen pyhyytensä Karmapan Bodhgayassa Intiassa. He ovat viime
aikoina olleet huolestuneita Chöje Lama Yeshe Rinpochen huononevasta terveydentilasta
ja Samye Lingiä uhkaavista esteistä, ja pyysivät neuvoa ja ohjausta Hänen pyhyydeltään
siihen, miten me oppilaina voisimme auttaa pidentämään kallisarvoisen apottimme
elinikää ja poistamaan esteitä.
Hänen pyhyytensä neuvoi meitä lausumaan 100 miljoonaa Valkoisen Taran mantraa
(om tare tuttare ture soha) Lama Yeshe Rinpoche terveydeksi ja pitkälle iälle omistettuna.
Lisäksi hän neuvoi meitä järjestämään hänelle omistettujen Namjalma-rukouksien
lausumisen. Drolma Lhakangin luostari Tiibetissä tekee niitä nyt sponsoroituna. Hänen
pyhyytensä sanoi, että kaikki tämä on avuksi.
Mitä esteisiin Samye Lingissä tulee, Hänen pyhyytensä Karmapa sanoi, että yhtenäisyys
on hyvin tärkeää, ja jos syntyy ristiriitoja, se luo ongelmia. Hänen pyhyytensä neuvoi,
että kaikki Akong Rinpochen ja Lama Yeshe Rinpochen oppilaat lausuisivat
Seitsenosaista rukousta 4 miljoonaa kertaa, jotta Samye Lingiä uhkaavat esteet
voitetaan.
Akong Rinpoche ja Lama Yeshe Rinpoche ovat meille kaikille, jotka olemme saaneet
heiltä vuosien mittaan arvokkaita opetuksia ja ohjausta, läheiset kuin omat
vanhempamme. Nyt kun isä on poissa, meidän tulee huolehtia äidistä hyvin, sillä muuten
meistä tulee kuin orpoja vailla ketään, jonka puoleen kääntyä.
Myös Chamgon Tai Situpalta on kysytty neuvoa tässä asiassa, ja hän neuvoi, että
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kaikkien, joilla on yhteys Samye Lingiin, tulisi lausua 100,000 ylistystä Taralle
mahdollisten esteiden voittamiseksi.
Kaikkien hyödyksi on tärkeää, että seuraamme Hänen pyhyytensä Karmapan ja Chamgon
Tai Situpan ohjeita. Pyydänkin, että resitoisitte keskuksissa säännöllisesti valkoisen
Taran mantraa, Taran ylistyksiä ja Seitsenosaista rukousta alkaen turvautumisella ja
bodhimielen kehittämisellä ja päättäen istunnon omistusrukouksiin. Resitoikaa mantroja
ja rukouksia myös kotioloissa.
Tämän voi tehdä kuka tahansa, olipa Taran initiaatiota tai ei, ja pyydämme kaikkia
keskuksia ja ihmisiä yksilöinä tekemään niin paljon resitaatioita kuin mahdollista.
Voitte lähettää lausuttujen mantrojen ja rukousten lukumäärän sähköpostiosoitteeseen
mantras@samyeling.org.
Parhain terveisin
Lama Zangmo
(KSD London)
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