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Cangjang Gjaco (1683–1706), az if jú ti be ti is ten ki rály ál ru há ban jár ta a lhászai pa lo-
tá ja kö ze lé ben ál ló ivó kat és bor dé lyo kat, hogy meg is mer je a föl di élet szen ve dé lye it. 
Eze ken az éj sza kai út ja in sze rez te sze rel mi él mé nye it, és ek kor szü let tek kü lö nös köl te-
mé nyei, ame lye ket nap ja ink ban kezd föl fe dez ni és ér té kel ni a nyu ga ti vi lág.

Ko rá ban az if jú nép sze rû, is ten ként tisz telt ural ko dó volt Ti bet ben, s ugyan csak nép-
sze rû, ün ne pelt köl tõ. Nem csak az éj sza ka lá nyai ked vel ték, de is mer te Lhásza, a ti be ti 
fõ vá ros egy sze rû, dol gos né pe és az or szág elõ ke lõ, mû velt kö zön sé ge is. A sze rel mi 
él mé nye i rõl oly kor pro fán õszin te ség gel val ló if jú ról so ká ig nem is sej tet ték, hogy õ 
ma ga a da lai lá ma. Sor rend ben a ha to dik, Ti bet ben min den egy há zi és vi lá gi ha ta lom 
egy sze mé lyes bir to ko sa. Va ló já ban is ten, Avalokitésvarának, a kö nyö rü le tes ség bód-
hiszattvájának ép pen há rom száz év vel ez elõt ti föl di meg tes te sü lé se.

– Tes ted ízes hú sú ba rack, vá gyad so ha sem apa dó  – súg ta kép ze let ben „A Sár kány-
hoz” cím zett bor dély ház egyik szép sé ges la kó já nak fü lé be a 6. da lai lá ma egy bíbor-
fekete nyá ri éj sza kán. – Hogy jár jak hát a Ta ní tás vá gya kat ta ga dó út ján? – tet te fel 
azu tán ma gá nak a kér dést pa lo tá já ban, az ezer szo bás Potalában. Az em be ri 
tes tet öl tött is ten ség el tû nõ dött egy ke ve set a vá la szon, de csak a tisz tes ség 
ked vé ért. A föl di vi lág leg jobb el méi sem ké pe sek meg fe lel ni er re a kér dés-
re. Sõt, mi nél jobb el mék, an nál ne he zebb a dol guk. An nál ke vés bé hi he tõ 
szá muk ra a leg böl csebb vá lasz is. A föl di test ben tá ma dó szen ve délyt va ló-
szí nû leg kép te len ség meg fé kez ni. Job ban te szi hát az em ber, ha be töl ti a vá gya it, még 
ha ezt gyak ran mél tat lan nak ér zi is. Er rõl gyõz te meg ma gát azon a bíborfekete nyá ri
éj sza kán Cangjang Gjaco, egy sze mély ben is ten és ki rály Ti bet ben, s ez út tal sem he zi-
tált to vább. Ál ru há ba bújt, majd tüs tént el in dult a pa lo tá ja szom széd sá gá ban ál ló, „A 
Sár kány hoz” cím zett bor dély ház irá nyá ba.

Már az oda ve ze tõ utat is él vez te, akár hány szor tet te is meg. Az is te nek föl di vá ro sá-
nak, Lhászának a la kói ar ról vol tak hí re sek, hogy úgy él tek, mint ha min dennap ün ne pel-
né nek va la mit. – Le het, hogy ün ne pel nek is – vél te az is ten ki rály, s irigy ked ve, de jó ked-
vû en néz te a vá ros éj sza kai éle tét. A nyá ri es té ken még az elõ ke lõ sé gek is föl vo nul tak a 
Potala kö rü li par kok ban. Cangjang Gjaco mel lett óri á si haj dí sze ket vi se lõ as  szony sá gok 
lo va gol tak el szol gá ik kí sé re té ben a tó par ton, az ut cá kon se lyem öl tö ze tû jobb mó dú
if jak, tur kesz tá ni, bu tá ni, ne pá li, kí nai, mon gol és ör mény ke res ke dõk vi ga doz tak. De fel-
tûn tek a mes  szi ke le ti tá jak ról ér ke zett no má dok, no meg a kol du sok és a csa var gók is. 

Még ren det len, ron gyos öl tö ze tük ben sem lát szott ke ser ves nek a sor suk. Akár hogy 
für kész te is te kin te tü ket az égi vi lág ból alá szállt ural ko dó, nem ta lált kö zöt tük pa na szos, 
fá radt ar co kat. De épp ilyen mél tó sá got és de rût lá tott a vá ro si ak és a fa lu si ak sze mé ben 
az is ten ki rály nap köz ben is, ami kor ál ru há já ban Lhásza pi a ca it jár ta. A pi a cok né pe 
bol do gan sür gö lõ dött a ki pa kolt zöld sé gek, gyü möl csök és vi rá gok szín pom-
pás tor nyai kö rül, a fi a ta lok han gos kod tak, da lol tak, a lá nyok nem gyõz ték
ka ca gás sal a csip ke lõ dõ, ud va rol ga tó dur va fic kók tré fá it. – Le het, hogy a 
leg éde sebb iz ga lom a föl di vi lág ban a szen ve dély? – Ti bet ural ko dó ja, is te-
ni szár ma zék, meg sem kí sé relt vá la szol ni a kér dés re. Vá lasz he lyett egy 
újabb kér dés vil lant az eszé be. – Ha en  nyi re bol do gí tó ér zés a vá gyak szol gá la tá ban 
él ni, Sákjamuni Budd ha va jon mi ért gon dolt min dig a szép ség nek is, a szen ve dély nek is 
a mu lan dó sá gá ra? – De Cangjang Gjaco, Ti bet ural ko dó ja, min den égi és föl di ha ta lom 
egy sze mé lyes bir to ko sa, nem tû nõ dött el ezen a kér dé sen sem.

(Fö lös le ges nek tar tot ta. Egy részt tud ta, hogy Sákjamuni Budd há nak jó oka le he tett 
arra, hogy a szép ség nek is, a szen ve dély nek is min dig a mu lan dó sá gá ra gon dol jon, 
más részt nem akar ta, hogy a tû nõ dés meg za var ja a jó kedv ét. Okos fi a tal em ber volt 
Cangjang Gjaco, köl tõ és ural ko dó Ti bet ben.)

SÁ RI LÁSZ LÓ

„Tes ted ízes hú sú ba rack”
Cangjang Gjaco, a 6. da lai lá ma sze rel mi éle te az is te nek vá ro sá ban

Tes ted ízes hú sú ba rack,
vá gyad so ha sem apa dó.
Hogy’ jár jak hát a Ta ní tás
Vá gya kat ta ga dó út ján?

A man gó fa íze fa nyar,
de gyü möl cse édes, fi nom.
Ki lá nya vagy, nem ér de kel,
de gyö nyö rû tes ted na gyon!
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– A man gó fa íze fa nyar, de gyü möl cse édes, fi nom. Ki lá nya vagy, nem ér de kel, de 
gyö nyö rû tes ted na gyon! – nyi tott be az nap es te „A Sár kány hoz” cím zett bor dély ba 
Cangjang Gjaco. Kö szö nés he lyett e so ro kat skan dál ta. Min de nütt ked vel ték õt a kor-
hely, vi dám köl tõ sze re pé ben, Ti bet ural ko dó ja pe dig él vez te a lá nyok és a cim bo rák 
tár sa sá gát. Mint más kor is, az a szép sé ges lány oda lé pett hoz zá. Mint más kor sem, az nap
se vet te zo kon, hogy a víg ked vû köl tõ meg csip ked te az ar cát.

– Tes ted  ízes hú sú ba rack, vá gyad so ha sem apa dó  – súg ta nem sok kal ké sõbb „A 
Sár kány hoz” cím zett fo ga dó eme le ti szo bá já ban a lány fö lé ha jol va Cangjang Gjaco. 
– Hogy jár jak hát a Ta ní tás vá gya kat ta ga dó út ján? – foly tat ta az tán a stró fát a kér dés-
sel. A dí szes ta ka rón el he ver ve, vál lán a lány fe jé nek kön  nyû, édes ter hé vel már eszé be
sem ju tott el tû nõd ni a vá la szon. De ad dig ra már köl tõi ál öl tö zet ét is le vet te ma gá ról 
Cangjang Gjaco, köl tõ és ural ko dó, min den égi és föl di ha ta lom egy sze mé lyes bir to ko sa 
Ti bet ben. 

– Tes ted  ízes hú sú ba rack  – val lot ta még a lány nak ez után is szám ta lan szor a bíbor-
fekete ti be ti éj sza ká kon az is ten ki rály. So ha sem apa dó vá gyuk nak is még jó né hány szor 
ör vend he tett, majd mind an  nyi szor el he vert a dí szes ta ka rón, vál lán a lány fe jé nek köny-

 nyû, édes ter hé vel. (Ör ven de zé sei és he ve ré sei köz ben azon ban so ha töb bé 
sem mit sem kér de zett.) A ház ban ha ma ro san még gya ko ribb ven dég és még 
ked vel tebb köl tõ lett, aki nek ver se it a lá nyok és a ven dé gek együtt éne kel ték. 
Es te „A Sár kány hoz” cím zett bor dély ban, nap köz ben a pi a co kon és az ivók-
ban meg ven dé gel ték Cangjang Gjacót, Ti bet ural ko dó ját a cim bo rák. Ti bet

ural ko dó ja pe dig él vez te a lá nyok és a cim bo rák tár sa sá gát. Több szép nyár, õsz, tél és 
ta vasz telt így Lhászában, az is te nek vá ro sá ban, a föl di vi lág te te jén.

– Szép len ne így él ni min dig. Jó len ne ten ni a dol gun kat, ipar kod ni nap nap után 
gond ta la nul, majd fel hõt le nül örül ni a szép ség nek és a mo so lyok nak. Szép len ne így 
él ni min dig. – Gon dol ta ezek ben az évek ben az is ten ki rály, de utóbb ar ra is gon dolt már 
bi zony, hogy jó len ne so ha sem gon dol ni Sákjamuni Budd ha ta ní tá sá ra, mely a vi lág
vál to zé kony sá gá ra, min den do log mú lá sá ra fi gyel mez tet. (Mert okos fi a tal em ber volt 
Cangjang Gjaco, köl tõ és ural ko dó, min den égi és föl di ha ta lom egy sze mé lyes bir to ko sa 
Ti bet ben, há rom száz év vel ez elõtt.) 

Volt az tán egy má sik kér dés is, ami ké sõbb élén ken fog lal koz tat ta Cangjang Gjacót. 
Az a kér dés nem csak ál ru há ban, köl tõ ként fog lal koz tat ta, ha nem ci vil ben, va gyis ural-
ko dói mi nõ sé gé ben is. Éj jel-nap pal, az az min den sze rel mes pil la na tá ban tud ni akar ta, 
mi ként vál ha tott szá má ra az a lány a fo ga dó ban épp olyan ter mé sze te sen fon tos sá, mint 

a sa ját éle te. Mi ként tör tén he tett, hogy olyan gyö nyö rû ség nek ér zi ta lál ko zá-
sa i kat, amely nek hi á nyá ba azon nal be le pusz tul na. Mert jó ide je így érez te
Cangjang Gjaco, min den égi és föl di ha ta lom bir to ko sa, az az is ten ki rály 
Ti bet ben. De nem ta lál ta a vá laszt er re a kér dés re sem, hi á ba igye ke zett 
éjt nap pal lá té ve fel fed ni a tit kot, hi á ba gyö tör te ma gát. Pe dig okos fi a tal-

em ber volt Cangjang Gjaco köl tõ és ural ko dó Ti bet ben. Za var ba jött, szé gyell te a te he-
tet len sé gét. És va ló ban, gyak ran csak szót la nul bá mul ta, cso dál ta a lányt a sok hos  szú 
bíborfekete ti be ti éj sza kán. De nem bán ta. Szen ve dé lyes von zó dá sa hoz zá le ír ha tat lan 
gyö nyö rök for rá sa volt. Mint ha er re a sors ra ítél te tett vol na örök re. Mint ha ezt a gyö nyö-
rû sé get kap ta vol na örök re.

„A vi lág már pe dig vál to zó!” –  je len tet te ki azon ban Sákjamuni Budd ha va la mi kor 
igen ha tá ro zot tan. S ha a sákják böl cse ezt nem nyi lat koz za, Cangjang Gjaco ak kor is 
föl is mer te vol na a vi lág ban a vál to zás tör vé nyét. Nemegy szer lát ta, hogy a leg bó dí tóbb 
szép ség, a leg élén keb ben haj la do zó vi rág ke hely is elõbb vagy utóbb el ve szí ti tün dök lé-
sét, majd el tû nik a föl di vi lág ból, nem ma rad be lõ le sem mi. Ezek tõl a gon do la ta i tól, is te-
ni szár ma zá sa el le né re is, egy re csen de seb bé vált Cangjang Gjaco, a szí vét bor zon gás 
töl töt te el. A meg tes te sült is ten ség szán ta a tö ké le tes nek szü le tett em be ri lényt, szán ta a 
nyo mo rult, mú lé kony föld la kót. 

– Lát ván vi rá gok hul lá sát, fe ke té re szá ra dá sát, el tû nõ döm: ez a vén ség if jú lány ként
vi rult egy kor! – val lot ta meg ma gá nak szo ron gá sát egy re gyak rab ban. Ami kor pe dig a 
mu lan dó ság ko rai és vá rat lan fel tû né se i vel ta lál ko zott, a föl di tes tet öl tött is ten ség még 
fáj dal ma sab ban szán ta a tö ké le tes nek szü le tett em be ri lényt, a nyo mo rult, mú lé kony 
föld la kót. (De leg in kább a lányt és ket te jük föl di sor sát szán ta Cangjang Gjaco, köl tõ és 
ural ko dó Ti bet ben.) 

Lát ván vi rá gok hul lá sát, 
fe ke té re szá ra dá sát,
el tû nõ döm: ez a vén ség
if jú lány ként vi rult egy kor!

A tes ted hússzirmú vi rág,
te me tõ kert jé ben nyí ló.
Lel ked szél fút ta ma dár toll,
a ha lál szûk ös vé nyén száll.
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– A  tes ted hússzirmú vi rág!  – ezt súg ta most már a ko ráb bi val lo más he lyett a lány 
fü lé be Cangjang Gjaco a bíborfekete ti be ti éj sza ká kon. És hoz zá tet te. – Te me tõ kert-
jé ben nyí ló! – Ez után még pró bál ko zott oly kor a lé lek örök ké va ló sá gá val 
vi gasz ta lód ni, de ha ma ro san ezt is föl ad ta. – Lel ked szél fút ta ma dár toll, a 
ha lál szûk ös vé nyén száll... – Ilyen ár ván és re mény te le nül sod ró dó nak kép-
zel te el a föld la kók lel két Cangjang Gjaco köl tõ és ural ko dó, és egy re ko mo-
rabb stró fá kat írt a lé lek uta zá sá ról a bíborfekete ti be ti éj sza ká kon.

– A  lel kem égi szár ma zék, nem érin ti a föl di lét. Szen ve dé se tû nõ fel hõ, az el bo rult 
ég lá to más. – Ez zel a gon do lat tal csil la pí tot ta fáj dal mát vé gül, és va ló ban, égi szár ma zá-
sá nak tu da ta oly kor meg nyug tat ta egy kis sé. De so ha töb bé nem ál mo dott már evi lá gi 
bol dog bû ne i nek túl só par ti foly ta tá sá ról az is ten ki rály. Pe dig nem rég még hit te, hogy 
oda át is ugyan ez a gyö nyö rû ség vár rá. Be tel je sül ve se csök ken a vágy, az élet re szó ló. 
Ha fér fi és nõ kö tést tesz nek, a lét tár sas út ját jár ják örök kön-örök ké, míg a túl só bol-
dog sá gig ér nek.

Az evi lá gi bol dog ság nak nincs foly ta tá sa oda át.

Cangjang Gjaco, az if jú köl tõ, is ten és ki rály úgy érez te, a vá gyai meg csú fol ták. 
– Lent dé len, for ró ég alatt, bõkedvû lá nyok közt él nék vég te len hos  szan s bol do gan, ha 
meg en ged né a Ha lál. – Úgy kel le ne él ni, mint ha min dig nyár len ne, for ró ég, sze rel mes 
vá gyó dás, szép ség és if jú ság. De hát nem en ge di a Ha lál. Be vi lá gít hat-e szí vünk be az 
öröm leg hal vá nyabb fé nye is, ha az el mú lás min den re rá ve tí ti az ár nyát? – Ha nem gon-
dolsz az el mú lás ra, os to ba vagy, még ha más ban okos is. – Haj tot ta le fe jét Cangjang 
Gjaco, min den égi és föl di ha ta lom bir to ko sa Ti bet ben.

– E  vi lág nak min den dol ga víz ben tük rö zõ dõ kép csak . Lásd s tudd: e tû nõ raj zo lat 
so ha sem le het va ló ság. Csak egyet len pil la nat ra van nyár, for ró ég, sze rel mes vá gyó dás, 
szép ség és if jú ság. – Es tén ként és hajnalonta így tû nõ dött fáj dal ma san Cangjang Gjaco, 
s már nem né zett az em be rek sze mé be az is te nek föl di vá ro sá nak, Lhászának az ut cá it 
jár ván. Õk sem néz tek rá. Sem az ut cán, sem az ivók ban, sem a pi a co kon, sem a fo ga-
dók ban. 

– Szar vas bi kák, dísz gú ná rok, enyel gé sek, kön  nyû lá nyok. Éj jel-nap pal bo tor sá gok, 
se csa lád, se ba rát sá gok.  – Gon dol tak vis  sza fény ko ruk ra a cim bo rák. Csak egyet len
pil la nat volt a nyár, a for ró ég, a sze rel mes vá gyó dás, a szép ség, az if jú ság.

A lel kem égi szár ma zék,
nem érin ti a föl di lét. 
Szen ve dé se tû nõ fel hõ,
az el bo rult ég lá to más.

Normantas Paulius fotója
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De az is ten ség meg tes te sü lé se, min den égi és föl di ha ta lom bir to ko sa Ti bet ben még 
ez után is el járt „A Sár kány hoz” cím zett fo ga dó ba. (Tes ted ízes hú sú ba rack, vá gyad
so ha sem apa dó. Hogy jár jak hát a Ta ní tás vá gya kat ta ga dó út ján?) Ám újab ban egy re 
rit káb ban ver selt, több nyi re csend ben tû nõ dött, s csak bá mul ta to vább föl di is ten nõ jét. 
Vé gül csu pán en  nyit mor molt ma ga elé egé szen hal kan, mint egy imát. – Ékes ar cú, szép 
ked ve sem! A jó kí gyó dé mont ké rem, ve gye rá a Ha lál Urát, együtt ma rad junk oda át.

Ott hont lel ni a ha lál ban, bi zony ke se rû foly ta tás.

A ti be ti is ten ki rály ez után már nem vi gasz ta ló dott és nem vi gasz talt sen kit. Sem a 
fo ga dó ban, sem az ivók ban, sem a pi a co kon, sem az ut cán. De or szá gá ért azért tett 
még so kat. (Tisz tes sé ges fi a tal em ber volt Cangjang Gjaco, min den egy há zi és vi lá gi 
ha ta lom egy sze mé lyes bir to ko sa Ti bet ben.) Or szá ga la kó it meg vé del mez te a rá juk tö rõ
el len ség tõl, és erõ sí tet te hi tü ket, hogy lel kük bé ké jét is meg ta lál ják. Még szi lár dab bá 

tet te pap ja ik rend jét, még több új szen tély és ko los tor épí té sét ren del te 
el. (Azok nak a szer ze te sek nek ta lán kön  nyebb lesz a Ta ní tás vá gya kat 
ta ga dó út ján jár ni.) So ká ig õriz te a ren det és a bé két. Az tán egy szer áru-
lók se gít sé gé vel fe lül ke re ked tek csa pa ta in a mon gol tá ma dók. Az is ten-
ki rályt el fog ták, s a fog ság ban meg gyil kol ták. De ad dig ra már föl di tes te
is jó ban volt az el mú lás sal.

Avalokitésvara bódhiszattva testetöltése elõtt ha tod szor ra is bi zo nyos-
sá vált: a va ló ság iga zi ter mé sze te a vál to zás. Vagy ahogy Sákjamuni Budd ha fi gyel mez-
te tett egy sze rû, pro fán szó val: „A vi lág már pe dig vál to zó!”. Le he tet len nem ér te ni ezt 
a vi lá gos be szé det. Cangjang Gjaco, köl tõ és ural ko dó Ti bet ben, va ló já ban gye rek fej jel 
meg ér tet te. Ezért ír ta meg már jó elõ re bú csú ver sét. Tu dást Õr zõ Tisz ta Ten ger sze re lem-
rõl már nem da lol. Hall gat, mi kép pen mind azok, akik rõl szól nak a da lok.

Mint ha oda át ról te kin te ne vis  sza ma gá ra, köl tõ re és ural ko dó ra, aki há rom száz év vel 
ez elõtt az is te nek vá ro sá ban, Ti bet ben, a föl di vi lág te te jén élt. 

Cangjang Gjaco, tel jes fõ pa pi ne vén Blobzang Rigdzin Cangjang Gjaco (be szé lõ név: 
Tu dást Õr zõ Tisz ta Han gú Ten ger), az if jú ti be ti is ten ki rály ál ru há ban jár ta a lhászai 
pa lo tá ja kö ze lé ben ál ló ivó kat és bor dé lyo kat, hogy meg is mer je a föl di élet szen ve dé lye-
it. Eze ken az éj sza kai út ja in sze rez te sze rel mi él mé nye it, és ek kor szü let tek kü lö nös köl te-
mé nyei, ame lye ket nap ja ink ban kezd föl fe dez ni és ér té kel ni a nyu ga ti vi lág.

Ko rá ban az if jú is ten ként tisz telt ural ko dó volt Ti bet ben, s ugyan-
csak nép sze rû, ün ne pelt köl tõ. Nem csak az éj sza ka lá nyai ked vel ték, 
de is mer te Lhásza, a ti be ti fõ vá ros egy sze rû, dol gos né pe és az or szág 
elõ ke lõ, mû velt kö zön sé ge is. A sze rel mi él mé nye i rõl oly kor pro fán 
õszin te ség gel val ló if jú ról so ká ig nem is sej tet ték, hogy õ ma ga a da lai 

lá ma. Sor rend ben a ha to dik, Ti bet ben min den égi és föl di ha ta lom egy sze mé lyes bir to ko-
sa. Va ló já ban is ten, Avalokitésvarának, a kö nyö rü le tes ség bódhiszattvájának há rom száz 
év vel ez elõt ti föl di meg tes te sü lé se.

• • •

Cangjang Gjacót el sõ pil lan tás ra szo mo rú köl tõ nek gon dol hat nánk, pe dig egy ál ta lán 
nem az. Csak min den szép nek és jó nak, a sze re lem nek és az élet nek az el mú lá sán is 
so kat töp ren gõ if jú volt, aki budd his ta szer ze tes ként így ke re sett meg nyug vást a mu lan-
dó vi lág ban. A mu lan dó vi lág egyik pom pás vá ro sá ban, Lhászában, amely nek la kói
ar ról vol tak hí re sek, hogy úgy él tek, mint ha min dennap ün ne pel né nek va la mit. Ahol a 
nyá ri es té ken még az elõ ke lõ sé gek is fel vo nul tak a par kok ban, ahol óri ás haj dí sze ket 

vi se lõ as  szony sá gok lo va gol tak el szol gá ik kí sé re té ben a ta vak part ján,
s az ut cá kon se lyem öl tö ze tû jobb mó dú if jak, tur kesz tá ni, bu tá ni, ne pá li, 
kí nai, mon gol és ör mény ke res ke dõk vi ga doz tak. 

Ab ban a vá ros ban, ahol fel tûn tek a mes  szi ke le ti tá jak ról ér ke zett 
no má dok, kol du sok és csa var gók is, akik nek még ren det len, ron gyos 

öl tö ze tük ben sem lát szott ke ser ves nek a sor suk. Akár hogy für kész te is te kin te tü ket az 
égi vi lág ból alá szállt ural ko dó, nem ta lált kö zöt tük pa na szos, fá radt ar co kat. De épp 
ilyen mél tó sá got és de rût lá tott a vá ro si ak és a fa lu si ak sze mé ben az is ten ki rály nap köz-
ben is, ami kor ál ru há já ban Lhásza pi a ca it jár ta. A pi a cok né pe bol do gan sür gö lõ dött a 
ki pa kolt zöld sé gek, gyü möl csök és vi rá gok szí nes tor nyai kö rül, a fi a ta lok han gos kod-
tak, da lol tak, a lá nyok nem gyõz ték ka ca gás sal a csip ke lõ dõ, ud va rol ga tó dur va fic kók 

E vi lág nak min den dol ga
víz ben tük rö zõ dõ kép csak .
Lásd s tudd: e tû nõ raj zo lat
so ha sem le het va ló ság.

Ha nem gon dolsz az el mú lás ra,
os to ba vagy,
még ha más ban okos is.

Be tel je sül ve se csök ken 
a vágy, az élet re szó ló.
Ha fér fi és nõ kö tést tesz nek,
a lét tár sas út ját jár ják
örök kön-örök ké, míg a 
túl só bol dog sá gig ér nek.
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Ékes ar cú, szép ked ve sem!
A jó kí gyó dé mont ké rem,
ve gye rá a Ha lál Urát,
együtt ma rad junk oda át.

Tu dást Õr zõ Tisz ta Ten ger
sze re lem rõl már nem da lol.
Hall gat, mi kép pen mind azok,
akik rõl szól nak a da lok.

tré fá it. – Le het, hogy a leg éde sebb iz ga lom a föl di vi lág ban a szen ve dély? – Ti bet ural-
ko dó ja, is te ni szár ma zék, az éle té vel vá la szolt meg a kér dés re.    

Rö vid éle te kí ván csi ka lan do zás volt eb ben az iz ga tó vi lág ban, amely rõl min dent 
tud ni akart. Éles szem mel fi gyel te az em be ri el me és szív min den rez dü lé sét. Sze rel mi 
él mé nye i rõl és tû nõ dé se i rõl ké szült rö vid „böl cse le ti ér té ke lé sei” mi re nyel vi öl tö ze tet 
kap tak és áb rá zo lás sá for má lód tak, vi lág iro dal mi ran gú köl té szet té let tek. A kü lön le ges 
lá tás mód hoz és ma ga tar tás hoz, amel  lyel sa ját sze rel mi éle té nek ese mé nye-
it kö ze lí tet te, egy kü lön le ges köz lés mód is tár sult, mely so ha sem vál lal ko-
zott több re, mint a rö vi den és pon to san meg fo gal ma zott hely zet (ál la pot) 
min den kom men tár nél kü li fel mu ta tá sá ra. Ha lé te zik Ke let-Ázsi á ban úgy-
ne ve zett fel mu ta tó pik tú ra, ak kor lé te zik fel mu ta tó köl té szet is. És nem 
csak a kí nai, a ja pán és az in di ai iro da lom ban, de a ti be ti ben is, ahol en nek leg szebb,
leg gyö nyör köd te tõbb pél dá ja Cangjang Gjaco, a 6. da lai lá ma köl té sze te.

Éle te és köl té sze te az égi és a föl di lé te zés kér dé se it ve ti fel. Az em ber égi vagy föl di
lény? Hol van iga zán ott ho na? Me lyik vi lág ban ven dég, mi ért ilyen tü rel met len, mi ért 
té to va, té vely gõ? Ha son ló an azok hoz, akik a kér dé sek nagy ré szét már meg vá la szol ták, 
Cangjang Gjaco sem ma radt a föl di vi lág ban egy perc cel sem to vább. Akik fel is me rik 
a vi lág va ló sá gos ter mé sze tét, fel fe dik ma guk nak a vál to zás tör vé nyét, mi e lõbb sza ba-
dul ni igye kez nek a föl di sza bá lyok szo rí tá sá ból, és át köl töz nek égi ott ho-
nuk ba. Cangjang Gjaco is ha ma ro san az is te nek égi or szá gá ba köl tö zött. 
Ki hív ta a sor sot, ki hív ta a ha lált. De ad dig ra már nem ma radt sem mi dol ga
itt az ég alat ti vi lág ban kö zöt tünk. Elég volt ne ki ezen a tá jon hu szon há rom 
esz ten dõ. Már csak unat ko zott vol na ide át. Rö vid éle te so rán el ju tott min-
den lé nye ges hez, meg is mert min den ége tõt. 

Mert igen okos fi a tal em ber volt Cangjang Gjaco, köl tõ és ural ko dó, tel jes fõ pa pi 
ne vén Blobzang Rigdzin Cangjang Gjaco (be szé lõ név: Tu dást Õr zõ Tisz ta Han gú Ten-
ger) há rom száz év vel ez elõtt, Lhászában, az is te nek vá ro sá ban, a föl di vi lág te te jén.

Normantas Paulius fotója

( A versek Sá ri Lász ló for dí tá sai)


