Koulutus & virkaanastuminen

In English: http://www.akong.eu/areducation.htm
Excerpt from a website built by Ken Holmes, Master of Studies in Kagyu Samye Ling, in memory of Akong Tulku Rinpoche.
Lähde: Kagyu Samye Lingin opintovastaavan, Ken Holmesin, Akong Tulku Rinpochen muistoksi laatima verkkosivusto.

Ote Akong Rinpochen elämäkerrasta, jonka
vanhimmat (hänen henkiset ohjaajansa)
kirjoittivat Tiibetissä:
“Hän oppi lukemaan, kirjoittamaan ja lausumaan
perinteisiä rukouksia vaivatta, niin kuin
valaistunut olento. 11. Surmang Trungpalta,
Chöje Gyaltsenilta, hän vastaanotti
rin.chen.gter.mdzod -initiaatioiden sarjan ja
Mahasiddha Karma Norbulta hän sai
lukemistransmission (lung) buddhalaiseen
kaanoniin, rin.chen.gter.mdzod -teoskokoelmaan
ja Mipham Rinpochen koottuihin teoksiin
(mi.pham.bka'.'bum).
Sechen Kongtrul Rinpochelta, Pema Drimeltä,
hän vastaanotti Vajrayanan ydinohjeiden
täydelliseen aarteeseen (gdams.ngag.mdzod)
liittyvät voimansiirrot ja lukemistransmission sekä
ohjeita Tiedon tiivistelmään (shes.bya.mdzod) ja
Mahamudran valtameren lopulliseen
merkitykseen (nges.don. rgya.mtsho) [1].
Surmang Rolpe Dorjelta hän sai voimansiirrot, lukemistransmissiot ja ohjeet kolmen vuoden retriitin
pääharjoituksiin (Vajravarahi, Chakrasamvara ja Jinamarga jne.) sekä suullisen perinteensiirron Surmangin ja
aiemman Rolpe Dorjen traditioon.
Paluumatkallaan Kiinasta Karmapa Rigpe Dorje antoi Akong Rinpochelle sramanera-noviisivalat,
bodhisattvavalan ja harvinaisen perinteensiirron dharmansuojelijoiden harjoituksiin.
Dilgo Chentse Rinpochelta hän sai termaperinteen elämänvoiman ohjeet. Situ Rinpochelta hän voimansiirrot
sai Vajrayanan ydinohjeiden täydelliseen aarteeseen (gdams.ngag.mdzod) ja Gangshar Khenpolta hän sai
ohjeita Surhllekhaan (Nagarjunan ’Kirje ystävälle’), Valan kolmeen tasoon, Miphamin Tiedon aarteeseen
(mkhas.'jug), Bodhicaryavataraan ja muihin teoksiin.”
Rinpochen omien sanojen mukaan: ”Luostarissa ei ole vanhempia, vaan munkit toimivat kasvattajina, jotta
opimme miten pitää huolta luostarin hengellisistä asioista sekä sen taloudesta, ja jotta saamme itse henkistä
koulutusta ja opimme jakamaan sitä yhteisöllemme. Opittavaa riittää aamusta iltaan, seitsemän päivää
viikossa. Eikä vastuu rajoitu pelkästään henkisiin asioihin. Kullakin luostarilla on oma alueensa ja
maallikkoyhteisönsä. En siis ollut vastuussa pelkästään omasta luostaristani vaan koko ympäröivän alueen
hyvinvoinnista. Kun ihmiset tahtoivat saada henkisiä neuvoja tai heillä oli hengellisiä, perheeseen tai
maanomistukseen liittyviä ongelmia − pieniä tai suuria − tai terveyteen, sairauteen tai kuolemaan liittyviä

asioita, ne olivat vastuullani. Tulkulla on vastuu ja hän tekee lopulliset päätökset. Hän päättää luostareihin,
perheisiin, jopa ostoksiin liittyvistä asioista!
Tiibetissä käydään kaupassa vain kerran vuodessa ja kauppamatka kestää noin kolme kuukautta, sillä kyse ei
ole rahasta vaan tavaroiden vaihdosta paimentolaisten ja maanviljelijöiden välillä. Tulku päättää milloin
kauppaan lähdetään ja minne päin. Hänellä on paljon vastuuta ja kaikki perheet luulevat, että hän tietää
vastauksen joka asiaan. Niinpä he lähestyvät häntä, jos joku sairastuu tai on kuolemassa, ja pyytävät häntä
varmistamaan, että he saavat hyvän jälleensyntymän. Tulkun elämä on vaativaa, ei mitenkään helppoa.
Tulkun koulutus alkaa kuudelta aamulla ja loppuu yhdeksän maissa illalla. Sellaista koulutuksemme on: ei
viittä tai kuutta päivää viikossa, vaan seitsemän. Niinpä 6-vuotiaasta 14-vuotiaaksi asti opiskelin suurimman
osan ajasta ja 40 vuoden ajan tehtävänäni on ollut tehdä muiden elämään liittyviä päätöksiä. Vastuullani ei ole
vain yhden, vaan tuhansien elämä. Olen kunnolla opiskelemalla yrittänyt varmistaa, että en tee virheitä. Olen
varma, että virheitä on tullut, mutta ei tarkoituksella. Olen tehnyt parhaani. Viidentoista vanhana menin
luostariyliopistoon ja 18−19-vuotiaana matkustin eri puolilla Tiibetiä saamassa opetusta tunnetuilta opettajilta.”
[2]
Nuorena Tiibetissä Rinpochen onnistui olla muutamia kuukausia yksityisellä retriitillä: mainittakoon erityisesti
jakso, jonka hän vietti Guru Rinpochen luolassa Dolma Lhakangin läheisellä vuorenrinteellä.
Ennustuksia ja luostarivihkimys
Akong Rinpoche mainitsi useamman kerran ennustukset, joita tehtiin hänen nuoruudessaan Tiibetissä. Erään
niistä antoivat hänen omat opettajansa Dolma Lhakangissa läheisen Riwoche-luostarin korkea-arvoisen
laman, Jedrung Rinpochen, neuvosta. Häntä varoitettiin ottamasta täysiä (gelong) munkinvaloja, koska ne
saattaisivat muodostua esteeksi hänen myöhemmällä iällään. Hän oli tuolloin jo ottanut noviisi- (genyen) valat.
Rinpoche selitti, että ennustus liittyi hänen tulevaan maallikkouraansa ja perheen perustamiseen. Tuli olemaan
helpompi luopua noviisivaloista kuin täysistä munkinvaloista.
Toinen ennustus, jonka Rinpoche otti vakavasti, tuli itätiibetiläiseltä lamalta, joka oli kuuluisa kädestä
ennustamisen taidoistaan. Hän ennusti, että Rinpochen ura alkaisi toden teolla 40-vuotiaana ja 60-vuotiaana
hänestä tulisi kuuluisa. Niin todella tapahtui.
[1] Tämä teksti, Mahamudran valtameren lopullinen merkitys (Ocean of Mahamudra Definitive
Meaning), vaikutti syvällisesti Akong Rinpochen elämään myöhemmin.
[2] Rinpochelta saadut lainaukset perustuvat Ken Holmesin äänityksiin Zimbabwessa 2006.

