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Al ko nyi álom
Lin-csi ko los to rá ról

„A dél utá ni álom két szer ak ko ra gyö nyö rû ség, mint az éj sza kai. Kü lö nö sen aján la tos 
nyá ron, a má sik há rom év szak ban nem an  nyi ra. Nem mint ha ezek ben az év szak ok ban 
ke vés bé len ne édes, ha nem mert a nyá ri nap két szer olyan hos  szú, mint a té li, s a nyá ri 
éj sza ka egy fél té li éj sza ká val sem ér föl.

Ha az em ber nyá ron csak éj sza ka pi hen, ez an  nyit je lent, hogy ide jé nek ne gyed rész ét 
töl ti erõ gyûj tés sel, há rom ne gyed ré szét mun ká val. Hogy bír hat ná ki az em be ri szer ve zet 
az ilyen el ren de zést? Mel les leg az erõs nyá ri me leg ter mé szet sze rû leg ki fá raszt ja az 
em bert. Ha fá rad tak va gyunk, épp oly ter mé sze tes szük ség le tünk az al vás, mint az evés, 
ha éhe sek va gyunk, vagy az ivás, ha szom ja zunk. Ép pen ezért jól szer vez zük meg dél utá-
ni alvásunkat…

Ne ha tá roz zuk el, hogy min den áron alud ni fo gunk, mert ha ez zel a gon do lat tal 
al szunk el, nem édes az álom. Elõbb csi nál junk va la mit, és mi e lõtt még be fe jez tük vol na, 
vár juk meg, míg el fog az ál mos ság, álom or szág né pe in te get ni kezd, és szép las san jus-
sunk el er re a tün dé ri hely re. Min den erõ fe szí tés vagy tu da tos ság nél kül. Gon dol junk a 
ré gi ek re, akik ezt val lot ták: ‚Ha ke zem ki fá radt, le te szem a köny vet, s a dél utá ni álom 
hos  szú lesz.’ Ha köny vet tar tunk a ke zünk ben, nem gon do lunk az el al vás ra. Ha le tes  szük 
a köny vet, nem gon do lunk töb bé az ol va sás ra.

Ez a kez de te és a vé ge az al vás mû vé sze té nek.”

Li Li-veng, kí nai fi lo zó fus, 17. szá zad 

Fûz fák lágy ívû lomb ja, las sú fo lyó, arany ló ho mály. Bár hol jár jon a vi lá gon az 
em ber, az al kony per ce i ben er re a kép re rá ta lál. Bó dul tan le si a a vi lá gos ság és a sö tét-
ség ta lál ko zá sát, a föl di vi lág né ma át vál to zá sát. Az al kony: rej té lyes át vál to zás. Ha 
nem csak sze münk és szí vünk, de el ménk is kö vet ni tud ná, ta lán meg ér te nénk a lé te zés 
min den tit kát.

 
A ván dor ilyen kor meg áll, de lá ba úgy éri csak a föl det, ahogy a fûz ágak uj jai a fû szá-

lak he gyét si mo gat ják. Ép pen csak érin tik egy mást.

Így áll tunk nem rég egy al ko nyi órán der med ten, csend ben a Lhásza-folyó part ján. 
Ti bet ben, a Vi lág Te te jén. S az al kony bí bor kö dé ben fel tûnt elõt tünk ak kor egy ko los-
tor ké pe a táj ban. Ott ho no sak vol tunk már a völgy ben, de nem lát tuk ott ko ráb ban so ha 
em be ri élet nyo mát. Most még is ott állt, Ég és Föld kö zött, a fo lyó túl só part ján.

Las san, óva to san in dul tunk el fe lé. At tól tart va, hogy ha hir te len top pa nunk elé, szer-
te fosz lik a lát vány. Le nyû gö zött min ket a kép, amely rõl le he tet len volt el dön te ni, hogy 
az égi vagy a föl di vi lág ré sze-e. Ho vá ke rül tünk? Ho vá té ved tünk a jól is mert vá ros szé li 
táj ban? Ar ra gon dol tunk, hogy a kü lö nös épü let ta lán rejt va la mit a szá munk ra, s fon tos 
len ne fel fed nünk a tit kát. Né hány lé pés nyi re meg áll tunk tõ le, és szem ügy re vet tük a 
hom lok za tát. 

Ara nyo zott te te jé nek ívelt szé lei kí nai stí lus ra utal tak ugyan, de lát tuk, a ko los tor 
ti be ti ne vet vi sel. A ka pu fö lött szé pen raj zolt ti be ti be tûk kel ez a fel irat állt: Gru-kha’i 
Pha-rol Dgon-pa. Ami ma gya rul azt je len ti: Rév Szom széd sá ga Ko los tor.

 A Rév Szom széd sá ga Ko los tor fa lai va ló ban egy át ke lõ hely kö ze lé ben fe hér let tek. 
Olyan vi lá go san és tisz tán, mint ha szor gal mas la kói na pon ta fes te nék. Pe dig nép te len-
nek lát szott. Ud va rá ba nem hord ták a gyap jú bá lá kat, a fa lak tö vé ben nem tor nyo sul tak 
ha tal mas vaj töm bök, s bár a tá vo lab bi föl de ken nem ré gen arat tak, nem gyûlt a ga bo na 
sem. Úgy állt ott a csend ben, a kis fo lyó part ján, mint ha az al ko nyi táj ré sze len ne csu-
pán. Nem is em ber kéz mun ká ja, mely va la mi célt szol gál. 

A ko los tor fel tû né se – nap ja ink ból vis  sza gon dol va rá – ad di gi éle tünk egyik leg je-



len tõ sebb ese mé nyé nek te kint he tõ. És ezt mint ha már fel fe de zé se el sõ pil la na ta i ban 
meg érez tük vol na. Nem is lép tünk be mind járt – egyéb ként tár va-nyit va ál ló – ha tal mas 
ka pu ján. Kö rül jár tuk, íz lel get tük az épü let lát vá nyát, azon tû nõd ve, mi dol gunk le het 
ve le, mi vár hat ránk oda bent a fa lak mö gött. Ha vár ránk va la mi egyáltalán… 

Más nap fény de rült min den re.
A kö vet ke zõ nap reg ge lén Hor váth Z. Zol tán ki vá ló tibetológus kol lé gám mal és 

ba rá tom mal a ko los tor könyv tá rá ban, leg na gyobb meg le pe té sünk re egy kí na i ból ké szült 
for dí tás kéz ira tát ta lál tuk. A fe de lén ti be ti nyel ven ez állt: Su-la-ce’i gsum-bum, az az 
Su-la-ce szer ze tes ös  sze gyûj tött írá sai.

Ki le het ez a Su-la-ce?
A kér dés an nál is in kább iz ga tó volt, mi vel a kí nai budd hiz mus mes te re i nek ed dig 

még so ha sem hal lot tunk ti be ti re for dí tott mun ká i ról. A kí nai és a ti be ti irány zat több 
mint egy év ez re de tu do mást sem vesz egy más ról. Vagy ha igen, nyíl tan el ve tik egy más 
gya kor la tát. Mit fed het ak kor ez a cím, mely be szé des nek egy ál ta lán nem mond ha tó? A 
se lyem ken dõ bõl ki bon tott könyv el sõ lap ján az is me ret len Su-la-ce szer ze tes elõ be széd-
ét ol vas tuk. A ti be ti for dí tó kön  nyû kéz zel raj zol ta dí szes be tû it a bar na pa pír ra.

 
Tisz te let tel jes hó do lat az ol va só nak, aki bár nem biz tos, hogy mél tó rá, ke zé ben tart ja 

tün dök lõ szel le mû mes te rem, Lin-csi apát ál ta lam ide gyûj tött ta ní tá sa it.
Mi u tán Hszian-tung évé nek el sõ hold hó nap ja ti ze dik nap ján, 867. feb ru ár l8-án, 

szé ké ben ül ve a leg ér de me sebb mes ter utol já ra meg iga zí tot ta öl tö ze tét s egyet-egyet 
le gyin tett a tíz ég táj fe lé, majd a vég sõ nyu ga lom ba tá vo zott, mi alá za tos ta nít vá nyai, 
sztúpát emel tünk em lé ké re és tisz te le té re Taming vá ro sá ban. Én, Su-la-ce azon ban, úgy 
gon do lom, sem a sztúpa Tamingban, sem más köz he lyes föl di hív ság nem oly mél tó em lé-
ké hez, mint ma ga a ta ní tás, me lyet hir de tett. 

Mi e lõtt mes te re met kö vet ve ma gam is utol já ra meg iga zí tom kér ges, vén tes te men 
szer ze te si öl tö ze te met és a vég sõ nyu ga lom ba tá vo zom, úgy ha tá roz tam, em lé ke ze tem be 
idé zem s írás ba fog la lom azo kat a böl cses ség tõl és sze re tet tõl su gár zó reg ge li be szél ge-
té se ket, ame lyek nek if jú szer ze tes je lölt ko rom ban vol tam részt ve võ je Lin-csi apát Hou-to 
fo lyó par ti ko los to rá ban. 

Eze ket nyúj tom most át nek tek, mél tó és mél tat lan, bölcs és bal ga, lé te zõ és le en dõ 
szer ze te sek nek és vi lá gi ak nak, hogy mi e lõbb meg lás sá tok ma ga to kat és egy mást Lin-csi 
szel le mé nek vi lá gos sá gá nál. 

Ezt a vi lá gos sá got kí vá nom nek tek tisz te let tel én, Su-la-ce szer ze tes, a Csien-ning 
kor szak ne gye dik esz ten de jé ben, mely Csao-cung csá szár ural ko dá sá nak ugyan csak 
ne gye dik esz ten de je, amúgy pe dig a kí gyó éve, mely esz ten dõ ben, mint em lí tet tem, már 
ma gam is ké szü lõk utol só ru ha iga zí tá som ra.

A több mint ezeresz ten dõs szö veg te hát a kí nai budd hiz mus leg hí re sebb mes te ré nek, 
Lin-csi apát nak a ta ní tá sa it rej ti, Su-la-ce ne vû ta nít vá nya el be szé lé sé ben. Lin-csi a kí nai 
csan, vagy ja pán szó val zen budd hiz mus leg ere de tibb gon dol ko dó ja, és má ig leg nép sze-
rûbb mes te re. Ta ní tá sai – jó év szá za da – már a nyu ga ti vi lág ban is is mer tek. De az ed dig 
le for dí tott írá sok csak nem min dig ho má lyo san, bi zony ta la nul ér tel mez he tõk.

Bor zong va gon dol tunk rá, ha most itt új Lin-csi-szövegek ke rül nek elõ a ti be ti se lyem-
ken dõ bõl, vég re fény de rül het a rej té lyes ta ní tá sok ér tel mé re. Egyes ku ta tók azt ál lít ják, 
hogy Lin-csi gon do la tai a tá vo li múlt ból a mai vi lág la kó i hoz szól nak. Üze ne te it ne künk 
szán ta, a 3. év ez red té vely gõ, szo ron gó hõ se i nek, akik egy re ká bul tab ban bo lyon gunk 
a ma gunk te rem tet te föl di la bi rin tu sok ban. Azok hoz szól, akik oly kor ki áb rán dul tan 
már-már a vi lág vé gét vár ják. De akik még sze ret né nek bíz ni az em be ri lé te zés mél tó-
sá gá ban.

At tól fog va hos  szú dél utá no kat töl töt tünk a fo lyó par ti ko los tor ban. Bent a könyv-
tár ban, kint a kert ben szor gal ma san má sol tuk spi rál fü ze te ink be Su-la-ce szer ze tes 
írá sát. 

Lin-csi 1. ta ní tá sa, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Lin-csi apát ko los to rá ban egy reg gel ez zel a kér dés sel for dul tak a szer ze te sek a Mes-
ter hez.

– Mes ter! Áruld el ne künk, mit te gyen az, aki mi e lõbb üd vö zül ni akar! 
– Sem mit! – vág ta rá ha bo zás nél kül Lin-csi, az tán hos  szan hall ga tott.
– Ho gyan kell sem mit sem ten ni az üd vö zü lé sért? – tör te meg a csen det vé gül az egyik 

szer ze tes.



– Csak is kön  nye dén – fe lelt Lin-csi, s a hí vek ké ré sé re egy pél dá zat tal vi lá gí tot ta meg 
vá la szát.

Több száz esz ten dõ vel ez elõtt a Liang-dinasztiabeli Vu csá szár egy szép na pon 
kö ve tet kül dött Bóddhidharmáért, az el sõ pát ri ár ká ért, hogy fá rad jon ud va rá ba.  
Bóddhidharma! – szólt a szent hez, mi kor az szí ne elé já rult. – Mu tasd meg ne kem az 
üd vö zü lés út ját, és fejtsd ki leg biz to sabb mód ját! Tud ni aka rom, mit te gyek.

A bölcs kész sé ge sen meg ígér te Vu csá szár nak, hogy út mu ta tást ad, s ki fej ti az üd vö-
zü lés mód ját. A pa lo ta ud va rán ha tal mas szó szé ket emel te tett ma gá nak, hogy on nan 
szól jon ma gas ran gú hí ve i hez. Ami kor elõ adá sá nak ide je el ér ke zett, a csá szár és a fel-
so ra koz ta tott ud va ri elõ ke lõ sé gek je len lét ében Bóddhidharma szép las san fel lép ke dett a 
pul pi tus ra. Ami kor fe lért, je len tõ ség tel je sen kö rül hor doz ta te kin te tét az egy be gyûl te ken, 
majd fi gyel mez te tõ en fel emel te pál cá ját. Így állt az emel vé nyen, csend ben, hos  szan, 
majd ami kor a hall ga tó ság már tü rel met len ked ni kez dett, a pál cá val hir te len, nagy 
erõ vel a szó szék re csa pott. A ha tal mas csat ta nás után várt még egy ke ve set, majd ün ne-
pé lye sen meg ha jolt, s el vo nult. Ek kor ta nít vá nya, aki a csá szár mel lett állt, ud va ri a san 
meg kér dez te: 

– Fel sé ged meg ér tet te a Mes ter ta ní tá sát? 
– Nem. Sem mit sem ér tet tem be lõ le – vá la szolt döb ben ten a csá szár. 
– Kár – fe lel te a ta nít vány, mert a Mes ter már be fe jez te az elõ adá sát. 
– Nem lesz foly ta tás? Nem fej ti ki gon do la tát bõ veb ben a Mes ter? – kér dez te a csá-

szár. 
– Nem. Nincs több mon da ni va ló ja – fe lel te Vu csá szár nak hû vö sen a ta nít vány, s õ is 

ki sé tált a pa lo tá ból mes te re után.
Az ud var ott ma radt, s el hûl ten néz tek egy más ra a meg bot rán koz ta tott elõ ke lõ sé gek. 

Majd ami kor ma guk hoz tér tek, fel há bo ro dot tan szi dal maz ni kezd ték Bóddhidharmát. 
Nem tud ták, hogy a Mes ter elõ adá sa ar ról szólt, hogy Budd ha ta ní tá sá ban nincs sem mi 
erõ fe szí tés. 

– Nem jár az üd vö zü lés út ján az, aki gyor san jár. Nem lel het az Út ra az, aki ke re si, 
vi szont raj ta jár, aki nem ke re si! – szólt hí ve i hez Lin-csi apát, ám hogy a ta nít vá nyok 
ne csak ért sék, de kö ves sék is Bóddhidharma út mu ta tá sát, még hoz zá tet te: – Hí vek! Ne 
te gye tek hát sem mit az üd vö zü lé sért! Csak a köz na pi dol gok hoz kell tar ta nia ma gát az 
em ber nek, és ügy nél kü li nek ma rad nia. Le gye tek ön ma ga tok mes te rei ott, ahol ép pen 
vagy tok, és ott hely ben meg iga zul tok. Min den nap, min den reg gel, min de nütt. – fe jez te 
be ta ní tá sát Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján.

Lin-csi 2. ta ní tá sa, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Lin-csi apát ko los to rá ban egy reg gel így for dul tak a szer ze te sek a Mes ter hez. 
– Mondd, apát! Mit te gyen az em ber, mi e lõtt eljõ a világvége?Van-e er re néz ve sza-

bály?
– Van – fe lel te Lin-csi, s már idéz te is a ta ní tást. – Mi e lõtt a vi lág vé ge eljõ, leg jobb, 

ha az em ber be fe je zi a reg ge li jét – szólt a Mes ter, s már sar kon is for dult vol na, ami kor 
az egyik szer ze tes meg kér dez te:

– Mondd, Mes ter! A vi lág vé gé vel min den vé get ér?
– Min den. De ez a min den azon nyom ban lét re is jön is mét. A vég te len idõ ben vég te-

len szá mú cso dá la tos pusz tu lás és ke let ke zés kö ve ti egy mást – mond ta Lin-csi, s hogy a 
szer ze te sek tud ják, mi dol guk a vég te len idõ ben, el me sélt egy tör té ne tet:

– Nem is olyan rég, itt a Lüliang-hegyek közt, egy szer ze tes be köl tö zött egy nagy fa 
od vá ba. Úgy hív ták ezt a szer ze test, hogy Taj-po. Ül dö gélt a fa od vá ban, tel tek az évek 
szá mo lat la nul, ami kor meg je lent az odú elõtt egy ván dor szer ze tes. Így szólt a ván dor 
Taj-póhoz: 

– Ír va van, hogy ez a mos ta ni, ke rek mil li árd esz ten dõt szám lá ló vi lág kor szak, mely-
ben élünk, ha ma ro san vé get ér. Fel lán gol majd a nagy tûz, és mind az ezer vi lág el pusz-
tul. Tud ni aka rom, csak ugyan el pusz tul-e, vagy nem pusz tul el. Fe lelj, Taj-po! – És 
Taj-po fe lelt: 

– El pusz tul – mond ta. 
– És ak kor mi lesz? Kö vet ke zik a má sik mil li árd éves vi lág kor szak? – kér dez te a ván-

dor. 
– Kö vet ke zik a má sik. 
– Ak kor jó – vág ta rá a szer ze tes, és meg nyu god va õ is be ült Taj-po mel lé az odú ba. 

Nem mint ha ad dig at tól tar tott vol na, hogy unat koz ni fog, ha nem kö vet ke zik újabb mil li-



árd év és nem lesz nek majd ben ne újabb vi lá gok, ha nem azért nyu go dott meg a ván dor, 
mert meg ér tet te, mi ért ül a fá ban Taj-po. Taj-po pe dig azért ült a fá ban, mert tud ta, sem-
mi em be ri te vé keny ség nem fog ha tó ah hoz, hogy jön nek-men nek a vi lág kor szak ok. Sem-
mi em be ri te vé keny ség nem fog ha tó ah hoz, hogy el pusz tul mind az ezer vi lág, s az tán 
kö vet ke zik a má sik ezer. És sem mi lyen em be ri te vé keny ség nem mér he tõ ah hoz, hogy õ 
mind eb ben részt ve het, ül het a fa od vá ban, és szem lél he ti a vi lá gok vál to zá sa it. Taj-po 
tud ta, hogy a vi lá gok vál to zá sa in töp ren ge ni a leg mél tóbb em be ri mun ka, s míg va la mit 
meg nem ért az egész bõl, nincs ho vá si et nie. Ezt ér tet te meg Taj-po vá la szá ból a ván dor 
is, s ezért ült be hoz zá az odú ba – fe jez te be a tör té ne tet Lin-csi apát, s szé gyen kez ve 
val lot ta be, hogy nem tud ja, mi tör tént ez után.

– Ta lán Taj-po és a ván dor az óta is együtt ámul nak a vi lá gok vál to zá sa in. Bá mul ják a 
vég te len idõ já té ka it. Ti is ezt te gyé tek, szer ze te sek, ha eljõ a vi lág vé ge, s már me get té tek 
a reg ge lit! – szólt Lin-csi apát, s ma guk ra hagy ta szer ze te se it, ko los to rá ban, a Huo-to 
fo lyó part ján.

„Nem lel het az út ra az, aki ke re si, vi szont raj ta jár, aki nem ke re si” – je len ti ki Lin-
csi, az tán elénk fest egy ké pet: ül nek a szer ze te sek a fa od vá ban és „bá mul ják a vég te len 
idõ já té ka it”. Azt ál lít ja, hogy ez a leg mél tóbb em be ri mun ka a vi lá gon. Mert amíg nem 
ér ti a vi lá gok vál to zá sa it, nincs ho vá si et nie. Ma rad jon csak ki-ki a he lyén, ül jön meg 
bé ké ben a há zá ban. Ne avat koz zon a vi lág dol gá ba. Üze ni ne künk, mai föld la kók nak az 
öreg kí nai apát 1200 éves Huo-to fo lyó par ti ko los to rá ból.

Ez már nem ho má lyos ér tel mû be széd: a kí nai mes ter ha tá ro zot tan el íté li az örök ké 
se rény ke dõ, ipar ko dó föl di tár sa kat, akik va kon mun kál kod nak a még min dig is me ret len 
föl di vi lág ban. Ahogy ko runk hõ se te szi: lá zas igye ke zet tel át ala kít ja az anya got anyag-
gá. Anél kül, hogy sej te né, mi lesz e mun ka vég sõ ered mé nye. 

Lin-csi esz mé nye a tét len tû nõ dés, a cso dák csen des bá mu lá sa. Le gyen az em ber sze-
rény. A vi lág kez de te és vé ge sem az õ dol ga. Õ ah hoz ke vés. De mi hez elég?

Lin-csi 5. ta ní tá sa, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Lin-csi ko los to rá ban egy reg gel ez zel a kér dés sel for dul tak az apát hoz a szer ze te-
sek:

– Mondd, apát! Mi az a ta ní tás, amit az em be ri el me még fel fog, meg ért? Amit kö vet ni 
ké pes mint pél dát, lát ja ben ne a he lyes célt?

– Mi te hát a leg ma ga sabb ta ní tás? – kér de zett vis  sza Lin-csi, ámul va a kér dés bá tor-
sá gán. A ta nít vány meg is mé tel te:

– Mi az a ta ní tás, amit az em be ri el me még fel fog, meg ért?
– Egy sze zám ma gos po gá csa – fe lelt azon nyom ban Lin-csi, az tán nagy nyu ga lom mal 

für kész te szer ze te sei ar cát. A hí vek za var tan fész ke lõd tek, majd az egyik meg kér dez te:
– Tré fálsz, apát? 
– Nem tré fá lok. Ez a va ló ság – ál lí tot ta Lin-csi, majd lát va a szer ze te sek ta nács ta lan-

sá gát, így foly tat ta:
– A sze zám ma gos po gá csa túl mu tat Budd hán és a pát ri ár kák min den ta ní tá sán. A 

sze zám ma gos po gá csa sem mit sem szim bo li zál, po gá csa csu pán, ta lá nyok és ma gya rá-
za tok nél kül. Nem így bár mely ta ní tás, mely tö ké let len mes te rek tö ké let len sza va i ból áll, 
s az utó dok örök ké eze ket ma gya ráz zák. Hí vek! Ha tö ké le tes ta ní tás ra vágy tok, néz zé tek 
meg jól a po gá csát! Ne ve szõd je tek töb bé szent köny vek be tû i vel, ne kín lód ja tok szik kadt 
agyú mes te rek kel, ne erõl köd je tek, ne akar já tok ér te ni az írást. Ves sé tek el az írott ha gyo-
mányt, ves sé tek el a pél dát. Nem ezek ben van a tel jes ség, a meg nyug vás. Az írott ta ní tás 
har so gó hív ság, a sze zám ma gos po gá csa a csen des va ló ság. Ért sé tek és kö ves sé tek mint 
a leg ma ga sabb pél dát – szólt Lin-csi apát, s már sar kon for dult vol na, ami kor utá na 
szólt az egyik ta nít vány.

– Mes ter! Té ged se hall gas sunk ez után?
– Akik a po gá csa va ló sá gos ter mé sze tét már föl tár ták, ki áll tak min den pró bát – vá la-

szol ta az apát. – Azok fe lém se néz ze nek töb bé! De akik még nem tud ják, men  nyi re ter hes 
min den ti tok, min den tu dás, és akik még nem tud ják, hogy nem ér de mes az Úton ci pel ni 
mást, csak egyet len szem sze zám ma gos po gá csát, azok ko los to rom ban meg vár hat ják, 
míg le ko pik ró luk a sok ré gi okos ság. Ak kor az tán õk is me het nek to vább – vá la szolt 
szer ze te se i nek Lin-csi apát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján.

Így be szélt hát több mint ezer esz ten de je Lin-csi, a leg je le sebb budd his ta gon dol ko dó 
Kí ná ban, fent észa kon, a Huo-to fo lyó part ján. Itt, a ti be ti ko los tor fa lai kö zött ezek kel a 



sza vak kal ma ga a ta ga dás szel le me vert ta nyát. Még mi, pro fán lel kû nyu ga ti lá to ga tók 
is szin te be le pi rul tunk a tu dás ta ga dá sá nak ilyen me rész meg nyil vá nu lá sá ba. A könyv 
lap jai éget ték uj ja in kat.

Ép pen me rész ál lí tá sai és íté le tei mi att a kí nai budd hiz mus ta ní tá sai szél sõ sé ges nek és 
szent ség te len nek szá mí tot tak az eré nyes ti be ti hí vek kö re i ben min den kor ban. De a föl di 
vi lág ban öröm mel sür gö lõ dõ, szor gos nyu ga ti föld la kó is azon nal za var ba jön, ami kor 
ma gá ra is mer az apát tör té ne te i ben. 

 

Lin-csi 52. ta ní tá sa, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Lin-csi apát ko los to rá nak ka pu ján egy nap öreg ván dor zör ge tett.
– Lin-csi mes ter! Sze ret nék ta nít vá nyo dul sze gõd ni, részt ven ni reg ge li be szél ge té se i-

den – szólt sze ré nyen a ka pu ban ál ló apát hoz.
– Hon nan jöt tél, jó öreg? – kér dez te Lin-csi, kis sé meg le põd ve az öreg szán dé kán.
– A vá ros ban él tem. Egy esz ten de je ván dor úton va gyok.
– Na és mi cél ból ván do rolsz, ba rá tom?
– Né ze lõ döm az em be rek kö zött.
– Ki vagy te, hogy csak úgy né ze lõdsz köz tünk?!
– Ezt te mondd meg ne kem, Lin-csi apát! Én egész ed di gi éle te met gyer tya ön tés sel töl-

töt tem, sem mit és sen kit nem is me rek a vi lá gon, leg ke vés bé ma ga mat. Min den fi gyel me met 
a gyer tyák ra for dí tot tam. He ví tet tem, me rí tet tem, for máz tam. Mil li árd szor és mil li árd szor. 
Eköz ben tel je sen meg fe led kez tem ma gam ról. El fe lej tet tem, hon nan jöt tem, ho vá in dul tam, 
mit aka rok. Nem tu dom, ki vol tam, ki va gyok, hol va gyok. Most né ze lõ döm az em be rek 
kö zött, el jöt tem ko los to rod ba. Sze ret nék részt ven ni reg ge li be szél ge té se i den – val lott 
ma gá ról az öreg. Val lo má sa õszin tén tet szett Lin-csinek. Ba rá ti an for dult fe lé.

– Fi gyelj rám, de rék ván dor! Aki ma be zör ge tett ide a ko los tor ba, va ló ban nem az, 
aki egy szer tes tet öl tött ben ned a vá ros ban. De már nem is az, aki egész éle tén át he ví-
tet te, me rí tet te, for máz ta a vi asz gyer tyát. Mil li árd szor és mil li árd szor. Aki ma itt áll, egy 
har ma dik em ber. Ám en nek nincs már le he tõ sé ge ta lál koz nia az elõb bi ket tõ vel. An nál 
több esé lye lesz azon ban ma gá ra ta lál nia a kö vet ke zõ éle té ben. Amely ben majd böl csen 
el ke rü li a mil li árd ta lál ko zást a vi asz gyer tyák kal. Mos ta ni el hi bá zott éle té nek pe dig vál-
lal nia kell el ke rül he tet len vé gét. Esz mé let len bo lyon gá sa utol só ál lo má sán meg ül va la-
hol egy kis ko los tor ban, és szép nyu god tan meg vár ja sza ba du lá sát.

Majd eljõ az a perc vég té re,
Mely ben el ér õ is a kí nok vé gé re.
És az es ti szel lõk lágy me leg szár nya in
Ál tal re pül lel ke a ten ger part ja in. 

 
– szólt vi gasz ta ló an az öreg hez Lin-csi apát, s ki tár ta elõt te ko los to ra ka pu ját. Õszin-

tén saj nál ta, hogy nem te het ér te töb bet.

Lin-csi 77. ta ní tá sa, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján 

Lin-csi ko los to rá ban egy reg gel meg kér dez ték a szer ze te sek az apát tól: 
– Mondd, apát! Hol lak nak a szal ma ku tyák? 
– Szal ma ku tyák min den hol lak nak, hí ve im. El ve gyül nek az em be rek kö zött, te le van 

ve lük a vi lág.
– Fel is mer he tõk a szal ma ku tyák, apát?
– Ele in te egy ál ta lán nem is mer he tõk föl a szal ma ku tyák. Még ak kor se, ha fal ká ba 

ve rõd ve ta lál juk õket, mond juk, egy szal ma ko los tor ban. A szal ma ku tya-szer ze te sek és 
a szalmakutya-buddhák a meg té vesz té sig ha son lí ta nak a va ló di ak ra. Oly an  nyi ra, hogy 
ma guk sem tud ják, õk a szal ma ku tyák. 

– Mi re va lók a szal ma ku tyák, apát? 
– Hogy meg kü lön böz tes sék ma gu kat tõ lük a nem szal ma ku tyák. Hogy pon to san is mer jék 

meg kü lön böz te tõ je gye i ket, s eze ket jól meg be csül jék. Mind ez igen ko moly ha szon nal jár.
– El ke rül he tõk-e a szal ma ku tyák, apát?
– Nem ke rül he tõk el egy ál ta lán. De nincs is szük ség rá. Mi u tán fel is mer tük õket, jól 

le het bán ni ve lük. At tól fog va már nem ve szé lye sek ránk. Csak etet ni kell õket cu kor kák-
kal bõ sé ge sen, és fi nom sza vak kal di csér ni szép sé gü ket és el mé jü ket. Még ak kor is, ha 
szá raz, po ros, szú rós a szal má juk és szik kadt, szál kás az el mé jük. Hall gat ni kell pa na szos 



vo nyí tá su kat és mor gá su kat, mi lyen igaz ság ta lan ve lük a vi lág. Min dig iga zat kell ad ni 
ne kik, hadd nyu god ja nak meg a szal ma ku tyák. Ez ár tal mat lan, ke gyes csa lás. Je gyez zé-
tek meg, szer ze te sek, hogy a meg nyug ta tott, édes álom ba rin ga tott szal ma ku tyák a leg-
jobb szal ma ku tyák. Míg al sza nak, nem ha rap nak leg alább. Sõt, is me rek egyet, ame lyik 
mo so lyog is oly kor, ami kor ál má ban iga zi szer ze tes nek kép ze li ma gát. – Világosította 
föl hí ve it a szal ma ku tya ság kér dé se i rõl Lin-csi apát. Õszin tén ag gó dott szer ze te se i ért, 
ne hogy meg kí sért se õket az ön ma ga kö rül va kon for go ló dó szal ma ku tya-vi lág. A tu dás 
és az al ko tás ha mis ígé re te, majd ha tal má ba ejt se õket a csa ló dás.

Lin-csi ál lí tá sai és kö vet kez te té sei mint ha va ló ban a mai vi lág la kó i nak szól ná nak. 
Mint ha min den sza vá val min ket vá dol na, ugyan ak kor óv na – ál la pí tot tuk meg, egy re 
na gyobb iz ga lom mal for gat va a könyv la po kat a Rév Szom széd sá ga Ko los tor ban, Ti bet-
ben, a Lhásza-folyó part ján.

Rend sze res ven dé ge i vé let tünk a ko los tor nak, hos  szú ide je már egyet len nap sem telt 
el éle tünk bõl Su-la-ce és Lin-csi tár sa sá ga nél kül. 

A nap bár mely sza ká ban ér kez tünk a ko los tor ba, egyet len szer ze test ta lál tunk csak 
az épü let ben és egész kör nyé kén, név sze rint, Gru-kha’i Pha-rol-pót, aki a ko los tor apát-
já nak val lot ta ma gát. Ne vét a ko los tor ne vé rõl vet te, s bár ez kí nai szo kás ugyan, nem 
fir tat tuk okát. De azért el cso dál koz tunk: mi ért kö ve ti egy ti be ti ko los tor ti be ti apát ja a 
ré gi kí nai ha gyo mányt? Azt sem kér dez tük tõ le, mer re van nak a ko los tor töb bi szer ze te-
sei, és hogy mit csi nál itt egész nap ma gá ban egy apát?

Örül tünk, hogy ven dé ges ked he tünk ná la, ol vas hat juk Su-la-ce szer ze tes mun ká ját. 
Köny vé nek lap ja it azon ban min dig csak rész le tek ben ad ta ke zünk be az öreg mes ter. 
Nem is sor rend ben kap tuk a ta ní tá so kat, azt mond ta, még úgy sem tel jes a for dí tás. Te het-
sé ges ta nít vá nya, aki most tá vol van, ha ma ro san vis  sza tér, és majd foly tat ja a mun kát. 
Az õ en ge dé lye nél kül ne ki va ló já ban nem is len ne sza bad meg mu tat nia a kéz ira tát. 

Nem vi tat koz tunk ve le, má sol tuk csend ben a könyv la po kat to vább.

Lin-csi 11. ta ní tá sa, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Lin-csi ko los to rá ba egy nap ven dég ér ke zett. Vang ta ná csos urat, aki tá mo ga tó ja 
volt a ko los tor nak, szí ve sen lát ták a szer ze te sek. Mi u tán jót et tek, it tak, Vang és Lin-csi 
sé tá ra in dul tak. Vé gig jár ták a ker tet, az épü le te ket. Ami kor a szer ze te sek csar no ka elõtt 
meg áll tak, Vang úr meg kér dez te:

– A szer ze te sek, ugye bár, eb ben a csar nok ban ol vas gat ják a szent köny ve ket?
– Nem, ta ná csos úr, a szer ze te sek nem itt ol vas gat ják a szent köny ve ket.
– Nem itt? Hát hol? – kér dez te a ta ná csos.
– A szer ze te sek egy ál ta lán nem ol vas gat ják a szent köny ve ket – val lot ta be Lin-csi 

apát, s a ta ná csos ámu la tá ra még csak nem is szé gyen ke zett.
– Ak kor bi zo nyá ra a me di tá ci ó ban gya ko rol ják ma gu kat a hí vek. Itt vég zik a gya-

kor la to kat? – kér dez te Vang nagy úr, meg ad ván Lin-csinek a le he tõ sé get, hogy di csér je 
szer ze te se it. De az apát nem élt ve le.

–  Nem, ta ná csos úr. A szer ze te sek nem vé gez nek itt gya kor la to kat.
–  Nem? 
–  Nem. 
–  Hát ak kor hol?!
– A szer ze te sek, ta ná csos úr, egy ál ta lán nem vé gez nek me di tá ci ós gya kor la to kat 

– je len tet te ki Lin-csi apát, s bát ran Vang úr sze mé be né zett. A ta ná csos za var tan hüm-
mö gött, majd új ra kér de zett.

– Bi zo nyá ra hit vi tá kat foly tat nak, így kép zik ma gu kat. Eb ben a csar nok ban vi tat koz-
nak?

– Nem, ta ná csos úr, a szer ze te sek sem itt, sem más hol nem vi tat koz nak. És nem kép zik 
ma gu kat – mond ta Lin-csi. 

Za va rá ban Vang már rá se né zett.
– Hát ak kor mit csi nál nak eb ben a ko los tor ban a szer ze te sek? – kér dez te vé gül fé lén-

ken. 
– A szer ze te sek, ta ná csos úr, eb ben a ko los tor ban buddhává vál nak. Ha akar nak –   

fe lel te Lin-csi Vangnak, majd hos  szan hall ga tott. 
S míg az apát hall ga tott, a ta ná csos el mé je meg vi lá go so dott. 
– Hi szen „vi lág mé lye és se ké lye, a gon do lat fé nyes sé ge, a szép ség szép re mé nye, 

mind a mi ke zünk ben van” – gon dol ta Vang. Majd meg ha jolt Lin-csi fe lé, s a szí vé ben 
há lá val tá vo zott.



Lin-csi 18. ta ní tá sa, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Lin-csi ko los to rá ban egy nap így szólt az apát hoz az egyik szer ze tes:
– Nagy Ta ní tó! A tíz vi lág táj buddhái mind rá lel tek az egyet len út ra, mely a nir vá ná-

ba ve zet. Csak azt sze ret ném tud ni, hol le het az.
Lin-csi ak kor fel emel te gör csös bot ját, s egy hos  szú vo na lat hú zott ve le a le ve gõ be.
– Itt van. Lá tod?
– Nem lá tom – fe lel te a szer ze tes bi zony ta la nul, mi re Lin-csi bot já val mér ge sen a 

há tá ra hú zott.
– Hát nyisd ki a sze med, te os to ba! Hi á ba ma gya rá zok ne ked?! – ki ál tott rá, majd a 

bot tal új ra meg húz ta a vo na lat a le ve gõ be.
– Lá tod? Lá tod már az utat a nir vá ná ba?
A szer ze tes még min dig nem lát ta. Majd ami kor az apát már har mad szor ra is hi á ba 

raj zol ta az utat a le ve gõ be, és har mad szor ra is hi á ba hú zott a gör csös bot tal a szer ze tes 
há tá ra, meg saj nál ta.

– Ba rá tom! Ugye, nem gon do lod ko mo lyan, hogy én mu ta tom meg ne ked az utat a nir-
vá ná ba? Ugye, nem kép ze led, hogy ilyen kön  nyen be sé tál hatsz az örökkévalóságba?– for-
dult hoz zá csen de sen, majd szo mo rú an, mint ha csak ne ki árul ná el a tit kot, a fü lé be 
súg ta:

– Ugye, tu dod, sze gény ba rá tom, hogy nem se gít he tünk egy má son. Nincs egyet len 
út. Ma gunk va gyunk a vi lá gon, s ahá nyan va gyunk, an  nyi az út. És nem is mer het jük 
egy más út ja it.

– Tu dom – fe lelt le hor gasz tott fõ vel a szer ze tes. – Csak azt nem tu dom, mi ért ver tél 
meg há rom szor, mi e lõtt ezt meg mond tad. 

Er re Lin-csi ne gyed szer is rá hú zott a bot já val a há tá ra.
– Ez volt utol só ta ní tá som! Vésd jól az eszed be, ba rá tom! – szólt az apát, s a ko los tor 

csar no ká ban ma gá ra hagy ta ta nít vá nyát. A szer ze tes még hos  szan, csen de sen áll do gált, 
majd el in dult ki fe lé az apát után. A csar nok ki já ra ta fö lött ez állt:

Meg se moc cansz, s cé lod nál vagy.
Szád se nyílt, s a szó el hang zott.
Moz dulsz, de min dig csak a fa lig –
Hát er re gon dolj ha lá lo dig!

Su-la-céról, a rej té lyes ta nít vány ról, aki nek el be szé lé sé ben egy re na gyobb kedv vel 
ol vas gat tuk Lin-csi be szél ge té se it szer ze te se i vel, még min dig nem tud tunk szin te sem-
mit. 

A könyv tár ban sem ta lál tuk ne vé nek elõ for du lá sát más mû vek ben, és Gru-kha’i Pha-
rol-po, va gyis Rév Szom széd ja apát is ko no kul ál lí tot ta, hogy sem mit nem tud ró la. 
Majd ta lán ti be ti for dí tó ja, ’Bri-smyug rinpocse. Mond ta min dig, ami kor Su-la-céról 
kér dez tük. A vá lasz ból leg alább név sze rint meg is mer tük a ko los tor egy má sik la kó ját, 
az apát tá vol lé võ ta nít vá nyát. Ne ve il lett szép mun ká já hoz, ma gya rul azt je len ti: Bam-
busz Ecset. Mint ha sze ré nyen azt mon da ná: én csak esz köz va gyok, egy bam busz író toll 
csu pán. Egyéb ként a la pok ar cha i zá ló, dí szes ke re te zé se és a szö ve get il luszt rá ló né hány 
rajz is Bam busz Ecset rinpocse bá mu la tos kéz ügyes sé gé rõl ta nús ko dott.

A tör té ne tek fõ hõ sé rõl, Lin-csirõl – gon dol ko dá sá ról és sze mé lyi sé gé rõl – azon ban 
Su-la-ce köny vé nek ol va sá sa köz ben egy re több min den vált vi lá gos sá. Sze líd is ten ta ga-
dá sa, hu mo ra és meg hök ken tõ ki je len té sei megnyerõek vol tak, bár arc ké pé be Su-la-ce 
ecset je is jócs kán be le raj zol ha tott. Éle té nek egyes ada tai, ese mé nyei kü lön ben is mer tek 
vol tak.

Lin-csi, csa lá di ne vén Hszing Ji-hszüan, az észak-kí nai Hopej tar to mány ban szü le tett 
Nanhua fa lu ban. Nanhua fa lu a Sár ga-fo lyó part ján feküldt, ma már ki sebb vá ros, mai 
ne ve: Tungming. Hszing Ji-hszüan már fi a ta lon budd his ta szer ze tes nek állt, s a kí nai 
budd hiz mus irány za tai kö zött gyor san rá ta lált az egyé ni sé gé nek leg in kább meg fe le lõ re, 
a csan is ko lá ra. Ne ve ak kor vált is mert té, ami kor a 850-es évek ben el nyer te a Huo-to 
fo lyó par ti ko los tor elö ljá rói mél tó sá gát.

Ez a kis ko los tor köz vet le nül a fo lyó át ke lõ he lye mel lett állt, in nen lett a ne ve Lin-csi-
kolostor, mely ma gyar ra for dít va Rév Szom széd sá ga Ko los tort je lent. Ha gyo má nyo san 
a ko los tor ne vé rõl vet te a ne vét õ is, és mint a leg több apát, ek kor hagy ta el a csa lá di 
ne vét.

Csa lád já ról egyéb ként nem szól nak az írá sok, de az tud va le võ, hogy Lin-csit már 
gye rek ként ki vá ló ké pes sé gek és tu laj don sá gok jel le mez ték, if jú ként pe dig ki tûnt szü-
lei iránt ta nú sí tott sze re te té vel. A szü lõk meg be csü lé se és sze re te te volt a kon fu ci á nus 



Kí ná ban a leg in kább han goz ta tott er köl csi pa rancs. Lin-csi te hát e te kin tet ben nem csak 
meg fe lelt az el vá rás nak, de va ló szí nû leg túl is tel je sí tet te azt. Más kü lön ben nem em lí te-
nék a for rá sok.

Ugyan ak kor ké sõbb, nyil ván fél re ért ve a mes ter va la me lyik ta ní tá sát, szo kat lan köz-
na pi sá gát, egy 12. szá za di élet rajz író ja azt ál lí tot ta ró la, ha nem állt vol na budd his ta 
szer ze tes nek, bi zo nyá ra rab ló ve zér lett vol na be lõ le. Ha ez a meg ál la pí tás ta lán túl zó 
is, két ség te len, hogy Lin-csi sza bály tip ró, sõt for ra dal mi ta ní tá sa nem min den ok nél kül 
szá mí tott bot rá nyos nak a jól ne velt kí nai tiszt vi se lõk kö re i ben. Az apát ex cent ri kus fi gu-
rá ja szál ka lett a sze mük ben. 

Ám an nál in kább tet szett ne künk, nyu ga ti ven dé gek nek a ti be ti ko los tor ban, ko runk 
vi lá gá ból szem lél ve õt. Su-la-ce hõ se ként a leg em be ribb, leg ne me sebb vo ná so kat fe dez-
tük fel Lin-csi alak já ban, vi sel ke dé sé ben nyo mát se lát tuk te kin tély el vû ség nek, ön hitt-
ség nek, ha mis ság nak. Gyak ran lát tuk õt bi zony ta lan nak, el töp ren gõ nek, sza vai min dig 
õszin tén szól tak.

Lin-csi 24. ta ní tá sa, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Ko los to rá ban egy reg gel ez zel a kér dés sel for dult szer ze te se i hez Lin-csi apát.
– Hí vek! Tud já tok-e, hogy mi ál tal vagy tok ké pe sek hall gat ni en gem?
– Fü lünk, s hal lá sunk ál tal hall ga tunk té ged, Mes ter! – vá la szol ták a szer ze te sek 

kó rus ban.
– Ér de mes hí vek! A Ta ní tást sem hir det ni, sem hall gat ni nem ké pes anya gi jel le gû 

tes te tek. Sem a lé pe tek, sem a gyom ro tok, sem a má ja tok, sem az epe hó lya go tok, de még 
tes te tek nyí lá sai – szá ja tok, fü le tek – sem ké pe sek a Ta ní tás hir de té sé re vagy hall ga tá-
sá ra. Ami mind er re ké pes, nem más, mint a ti sem mi tes ti sé get nem vi se lõ fé nyes sé ges 
lel ke tek. Íme, a Ta ní tás hir de té sé nek és hall ga tá sá nak mes te re: a lé lek! 

Így szólt a szer ze te sek hez az apát, majd kér dé se ik re azt is el mond ta, mit ért lel ken.
– Hí vek! A lé lek az, amit lá tás nak hí vunk a szem ben, hal lás nak a fül ben, szag lás nak 

az orr ban, szó lás nak a száj ban, fo gás nak a kéz ben, fu tás nak a láb ban. Alap já ban vé ve 
csu pán egyet len fi nom su gár a lé lek, mely széj jel osz tó dik e hat érint ke zés ben. A lé lek 
dol gai alak nél kül va lók, és min den ho vá el ha tol nak. Ezért min den, ami a vi lág ról tud-
ni va ló, csak is a lé lek se gít sé gé vel is mer he tõ meg. Lé te zé se ha tár ta lan és örök ké va ló. A 
lé lek tö ké le tes! – szólt szé pen és lel ke sen Lin-csi mes ter a lé lek rõl, s a szer ze te sek, mint 
min dig, áhí tat tal hall gat ták. Ám rö vid hall ga tás után meg kér dez te az egyik ta nít vány.

– Mondd, Mes ter! Mit gon dolsz? Ez a tö ké le tes lé lek va jon mi ért van ki té ve an  nyi 
kí sér tés nek? Mi ért nem tud el len áll ni? Mi ért van szü le tés, mi ért van ha lál, mi ért van 
lé lek ván dor lás?

– Ajaj! Ajaj! – va kar ta a fe jét Lin-csi apát. – Most alig ha nem meg fog tál, ba rá tom! A 
lé lek – va ló szí nû leg – még sem olyan tö ké le tes – mond ta ked vet le nül, majd ki fe lé bal lag-
va a csar nok ból még hoz zá tet te.

– Csak na gyon sze ret nénk, ha az len ne. Hogy sejt sük vég re, mi ért van lé lek ván dor lás, 
mi ért van szü le tés, mi ért van ha lál.

Lin-csi 72. ta ní tá sa, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Lin-csi ko los to rá ban egy reg gel ez zel a kér dés sel for dul tak a Mes ter hez a szer ze te-
sek.

– Mes ter! Áruld el ne künk, mi lyen a lé lek iga zi ter mé sze te! Só vá rog-e oly kor ma ga a 
lé lek is, vagy csak a test érez vá gya kat?

– Szer ze te sek! A lé lek iga zi ter mé sze te ma már fel is mer he tet len. A fé nyes sé ges lé lek 
ten ger fe nék re sül  lyedt roncs, mely re szõ rös áza la gok, kagy lók, csi gák és ka vi csok ra kód-
tak. Meg kö ve se dett te tem, mely der med ten la pul a mély ben. A lé lek re túl sok anya gi ra kó-
dott már, nem érez, nem je lez, tom pa moz du lat lan ság, né ma ság. A lé lek ha lott. Sö tét üre-
ge i ben ször nyek ver tek ta nyát, s dé mo nok lá to gat ják. El kép zel ni is fé le lem, bor zon gás 
– fes tet te a lé lek rém sé ge it Lin-csi apát, majd így folytatta: – És ta lán meg ta lál ni sem 
le het már e ron csot. Oly ré gen el sül  lyesz tet ték. A lé lek nem ked vel te a test táp lá lé ka it, 
az emészt he tet len föl di port, sa rat. Un do ro dott, el len állt. Ezért kel lett a test nek meg sza-
ba dul nia tõ le. Di a dal mas ko dott az anyag, a lé lek lent a mély ben ha lott.

– Fel sem le het tá masz ta ni? – kér dez te fé lén ken az egyik szer ze tes.
– Nem tu dom. De nincs más vá lasz tás. Szük ség len ne rá, ne hogy ve le ves  szen az 

egész vi lág. Oly kor fel vi lág lik a fény, s fel tá mad ben nünk a lé lek utá ni vá gya ko zás. Ám 



jön megint az ész, a gú nyo ló dás, a rög esz més aka rás, az al ko tás, majd a fá radt ság, a 
csa ló dás. A lé lek nél kül nem tart ha tó fenn az anya gi vi lág. Ak kor el ve szünk. Tíz vi lág kor-
szak ra meg szû nik a föl dön a ta vasz, az õsz, a tél, a nyár, a fü vek, a lom bok, az em ber, a 
ma dár, a bo gár. Pró bál koz za tok hát, szer ze te sek! Tá mas  szá tok föl a lel ket, ha meg akar-
já tok is mer ni iga zi ter mé sze tét – szólt Lin-csi apát, s a szer ze te sek tud ták, hogy az nap 
reg gel nem ke se rû en, csak ko mo lyan be szélt, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján. 

Lin-csi 49. ta ní tá sa ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Lin-csi apát cel lá já ba egy nap vá rat la nul be top pant az egyik ta nít vány.
– Mes ter! – szó lí tot ta meg iz ga tot tan. – Ke rek há rom évet töl töt tem a ko los to rod ban 

a Ta ní tás ta nul má nyo zá sá val. Meg is mer tem a Ta ní tás há rom ko csi já nak esz mé it, a Hár-
mas Vi lág ré gi ó it, a Lé te zés Hat vi lá gá nak lé nye it, meg él tem a tíz ál la po tot és be jár tam 
a tíz ezer do log bi ro dal mát, túl va gyok im már a né gyes té te len és túl a száz ta ga dá son, 
még sem tu dok vá la szol ni a kér dés re: „ki va gyok én”? Fe lelj ne kem, Mes ter, ki va gyok 
én?!

Lin-csi a szer ze tes re emel te te kin te tét, majd el for dult tõ le. Így kér dez te, hos  szabb 
szü net után, hal kan:

– Me get ted a zab ká sá dat, szer ze tes?
– Me get tem, Mes ter.
– El mos tad az ét ke zõ tál ká dat?
– El mos tam.
– Ki ta ka rí tot tad a cel lá dat?
– Ki ta ka rí tot tam.
– Ki sö pör ted az ud vart?
– Ki sö pör tem.
– Száll tak a fa le ve lek, ami kor sö pör tél, mi?
– Száll tak, Mes ter.
– De azért ös  sze szed ted õket?
– Ös  sze szed tem, Mes ter.
– És lát tad azt a nagy cip rus fát az ud va ron?
– Lát tam, Mes ter.
– Szép tor nyos nö vé sû, igaz?
– Igaz, Mes ter.
– S fi nom, bal zsa mos il la tú. Érez ted?
– Érez tem, Mes ter.
– Az tán be jöt tél hoz zám.
– Be jöt tem, Mes ter.
– És azt kér dez ted, ki vagy te?
– Azt kér dez tem, Mes ter, ki va gyok én.

– Nos, tudd meg, szer ze tes, az vagy te, aki reg gel meget te a zab ká sá ját, az tán el mos-
ta az ét ke zõ tál ká ját, ki ta ka rí tot ta a cel lá ját, ki sö pör te az ud vart, néz te, ho gyan száll nak 
a fa le ve lek, és érez te a tor nyos nö vé sû cip rus fa bal zsa mos il la tát. Majd be jött hoz zám 
és meg kér dez te, ki cso da õ? Ez vagy hát, szer ze tes, sem mi más. Ám ez épp elég, hidd el. 
Nem le het több az em ber – mond ta most már a szer ze tes fe lé for dul va Lin-csi, s las san 
a sze mé be né zett. Hall gat tak. A szer ze tes érez te, hogy az apát õszin tén szólt hoz zá. Hosz-
 szan meg ha jolt elõt te, s csen de sen vis  sza tért cel lá já ba.

Lin-csitõl nem állt tá vol a köl tõ i ség, a lí ra i ság sem. De a csan irány zat má sutt is nyíl-
tan, sõt ki hí vó an vál lal ta a lí rát. Lin-csi eb ben odá ig ment, hogy nyu ga ti szem mel oly kor 
ro man ti kus nak lát hat tuk alak ját.

Lin-csi ro man ti kus han gu la tai azon ban nem ural ták Su-la-ce mû vét, csak föl tûn tek 
oly kor egy-egy be szél ge tés ben. Elõ for dult, hogy gya kor la ti ta ná csok hoz kap cso lód va 
is. Mert Lin-csi, leg na gyobb ámu la tunk ra, még ef fé lét is meg en ge dett ma gá nak. Min-
den ha bo zás nél kül el ren dez te szer ze te sei sor sát, élet re szó ló prog ra mot osz tott bát ran 
és kön  nye dén, ha ép pen ilyes mi ért for dul tak hoz zá. Nem volt szûk mar kú. De azért 
szél há mos sem. Rab ló ve zér pe dig még gon do lat ban sem le he tett vol na. Jó zan esze és 
köl tõ i sé ge men tet te meg a ka lan dor ság tól.



Lin-csi 37. ta ní tá sa, a ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Lin-csi ko los to rá ba egy nap if jú szer ze tes je lölt ér ke zett.
– Hogy hív nak? – kér dez te tõ le az apát.
– A ne vem Taj-lung. Budd ha és a pát ri ár kák ta ní tá sá ért jöt tem. Egy kis sé is me rem 

már a Ma gasz tos és a mes te rek ta ní tá sát, de azért ta ná cso kat még el fo ga dok – fe lel te 
ha tá ro zot tan az if jú. Lin-csi sze me el ke re ke dett, nem lá tott még ilyen szem te len je löl tet. 
El ha tá roz ta, hogy ki fag gat ja. 

– Mondd! Szok tál azon fá ra doz ni, hogy rá ta lálj a he lyes út ra? – kér dez te.
– Szok tam.
– Na és mi lyen gya kor la to kat vég zel olyan kor?
– Ami kor éhes va gyok, eszem, ami kor ál mos va gyok, al szom – vág ta rá az if jú.
– Ne be szélj! Ez a te budd hiz mu sod?
– Ez az én budd hiz mu som.
– Na és min den ki budd his ta, aki ezt te szi?
– Nem min den ki.
– Mi ért nem?
– Mert ami kor õk esz nek, nem esz nek, ha nem kü lön fé le más dol gok ra gon dol nak, és 

ami kor al sza nak, nem al sza nak, ha nem kü lön fé le dol gok ról ál mod nak. Ezért nem olya-
nok, mint én. Én tu dom, ho gyan kell en ni, ho gyan kell alud ni.

– Taj-lung! Ha te ezt va ló ban tu dod, ak kor ne ked nincs szük sé ged sem mi fé le ta nács-
ra! – csa pott az if jú vál lá ra Lin-csi, az tán még is ta ná cso kat kez dett osz to gat ni.

– Nincs szük sé ged tö ké let len ta ní tók tö ké let len ta ní tá sá ra! Nincs szük sé ged se a Ta ní-
tás Nagy Ko csi já ra, se a Ta ní tás Kis Ko csi já ra, se a né gyes alap té tel re, se a ti zen ket tes 
sza bály ra, se a tíz be lá tás ra, se a száz ta ga dás ra, se a töb bi mar ha ság ra. Hagyd a fe né-
be az egé szet! Te nor má lis vagy! Ke rüld el mes  szi re a ko los to ro kat és a fi lo zó fu so kat! 
Ha éhes vagy, egyél, ha ál mos vagy, fe küdj le! És ne hall gass so ha sen ki re! – zá po roz tak 
Lin-csi apát ta ná csai, alig tud ta vég re ab ba hagy ni. – In dulj, Taj-lung! Csak így to vább! 
Nincs már mes  sze a buddhaság! – bú csú zott tõ le az apát, ami kor eszé be ju tott még egy 
ta nács. – Min dig gon dolj rá, hogy így él ni nagy bá tor ság! Mert csak ke ve sen tud ják, 
hogy ez a leg böl csebb ta ní tás.

Ami kor éhes vagy, egyél,
Ami kor ál mos vagy, fe küdj le.
Bal gák néz nek, ne vet nek,
Csak a böl csek ért het nek.

– szólt még Lin-csi apát Taj-lung után, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján.

Ahogy a Lhásza-folyó par ti ko los tor ban egy re job ban meg is mer tük Lin-csi ta ní tá sát, 
úgy vált egy re nyil ván va lób bá elõt tünk, hogy az apát böl cse le te va ló já ban min den szel-
le mi ta ga dá sán alap szik. Azt ál lít ja egy he lyütt, hogy „az el me so ha sem volt jó tár sa az 
em ber nek, nem fed te fel szá má ra a tit ko kat, nem volt ké pes eny hí te ni szen ve dés sel te li 
sor sán”. Az tán ki je len ti: „az em ber az ön zõ és akar nok el me já ték sze re csu pán”. Mi szük-
ség hát ak kor a Ta ní tás ra, mely szin tén az el me szü löt te? És mi szük ség az el me töb bi 
te remt mé nyé re? Tet te fel a kér dést az apát, de meg nyug ta tó vá laszt nem ta lált rá.

Vé gül az okos, de rûs és oly kor ér zel mes Lin-csi el ju tott a szel lem tel jes ta ga dá sá hoz, 
s az em bert csu pán mint ter mé sze ti lényt te kin tet te. „Ha éhes vagy, egyél, ha ál mos vagy, 
fe küdj le!”

Utol só be szél ge té sé ben min den faj ta ta ní tás le he tõ sé gét két ség be von ta, sõt még a 
ko los tor, a kö zös ség szük sé ges sé gét, ér tel mét is ta gad ta. Nem tud tuk, hogy õt saj nál juk, 
aki en  nyi re ki áb rán dult az em ber bõl, aki vé gül en  nyi re ma gá ra ma radt, vagy azo kat, 
akik má ig nem ér tik, mit mon dott ez zel. Pe dig ta ní tá sai ma nap ság ért he tõb bek, mint 
va la ha. Su-la-ce mun ká ját ol vas va meg kel lett gyõ zõd nünk ró la, hogy az öreg kí nai apát 
va ló ban egye ne sen hoz zánk, fá radt és csa ló dott, ke le ti és nyu ga ti ma élõ föld la kók hoz 
szólt – jó ezer esz ten de je, ko los to rá ból, a Huo-to fo lyó part ján.

Lin-csi 81. ta ní tá sa, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján

Ko los to rá ban egy reg gel ez zel a kér dés sel for dul tak Lin-csi apát hoz a szer ze te sek.
– Mondd, apát! Mi tör té nik a Ma gasz tos ta ní tá sá val, ami kor a vi lá gon már min den ki 

buddhává vált? 



– Ki nek a ta ní tá sá val? – kér de zett vis  sza ér tet le nül az apát. A szer ze te sek ös  sze néz tek:
– A Ma gasz tos Budd ha ta ní tá sá val – is mé tel te meg bi zony ta la nul az egyik.
– Nem tu dok ró la, hogy a Ma gasz tos Budd há nak ta ní tá sa vol na – szólt az apát, majd 

hos  szú csend ural ta a csar no kot.
– Mes ter! Épp tõ led hal lot tuk a ta ní tást! „Át lát ni a va ló ság tit kát, is mer ni az oko kat 

és a tör vényt. Meg sza ba dul ni a vá gyak in du la tá tól, a lé te zés in du la tá tól, a tu dat lan ság 
in du la tá tól. Le gyõz ni a szü le tést, le gyõz ni a ha lált.” Ez Budd ha ta ní tá sa és tõ led hal lot-
tuk!

– Nem is me rek ilyen ta ní tást.
– A fé nyes sé ges lé lek tu laj don sá ga i ról ta ní tot tál, a gon do lat és az ér zés sza vak ból 

varrt öl tö ze te i rõl, a lep ke szár nyú igaz ság ról és tu dás ról, a bal gák égi út já ról, a köl té szet-
rõl, a túl só part ra ve ze tõ út ról és a vég sõ csen des ség rõl oda át. Mi volt mind ez, Lin-csi 
apát? Nem Budd ha ta ní tá sa?

– Nem Budd ha ta ní tá sa volt, szer ze te sek! Nem is me rem Budd ha ta ní tá sát.
– Mi fé le ta ní tás volt, Lin-csi apát?
– Nem volt sem mi fé le ta ní tás. Nem is me rek sem mi fé le ta ní tást – ál lí tot ta ko no kul a 

mes ter, s a szer ze te sek megint el né mul tak.
– Mi vel töl töt tük ak kor ko los to rod ban az éve ket, Lin-csi? – kér dez te az tán bi zony ta-

la nul az egyik.
– Ma ga tok kal vol ta tok el fog lal va. Ez volt a dol go tok. S tet te a dol gát min den ta nít-

vány.
– És a Ta ní tás? Nem a Ta ní tás szel le mé ben él tünk, apát?
– Nincs sem mi fé le ta ní tás! Nem is volt, és nem lesz so ha! Meg mond tam már. Ma ga tok 

vagy tok, nincs sem mi más! Lin-csi elõtt épp úgy, mint Lin-csi után.
– Mit je lent sen ez, apát?
– Nem le he tünk min dig együtt, hí ve im. Az a céd rus sem áll ott örök ké a kert ben, nem 

áll a ko los tor sem, de még a Huo-to part ján az a hegy sem. És nincs sem mi sem, ami 
még egy szer ös  sze fog na ben nün ket és az idõt. Csak ti vagy tok, míg vagy tok egy ál ta lán. 
Leg jobb te hát, ha ez után már min dent ma ga tok kal in téz tek el. „Át lát ni a va ló ság tit kát, 
is mer ni az oko kat és a tör vényt. Meg sza ba dul ni a vá gyak in du la tá tól, a lé te zés in du la tá-
tól, a tu dat lan ság in du la tá tól. Le gyõz ni a szü le tést, le gyõz ni a ha lált.” Ez most már a ti 
dol go tok. Men je tek, szer ze te se im! Men je tek to vább! – szólt Lin-csi apát, be fe jez ve utol só 
ta ní tá sát, ko los to rá ban, a Huo-to fo lyó part ján.

Ha Gru-kha’i Pha-rol-po apát a ti be ti ko los tor ban leg alább egy szer ke zünk be ad ta 
vol na a Su-la-ce’i gsum-’bum min den lap ját, va gyis ol vas hat tuk vol na a tel jes be szél-
ge tés-gyûj te ményt, ta lán töb bet meg tud tunk vol na Lin-csi út já ról az in tel lek tus ko nok 
és büsz ke ta ga dá sá ig. De Gru-kha’i Pha-rol-po épp olyan ma kacs volt, mint Lin-csi. 
Nemcsak hogy so ha nem ad ta ki egy ben a for dí tást, de csak an  nyit ol vas hat tunk be lõ le 
na pon ta, amen  nyit elõ re ki ké szí tett. So ha egyet len lap pal sem adott töb bet.

Ta lán at tól félt, nem ta lál juk meg az egész ben a részt, szem elõl ve szít jük a sze zám-
ma gos po gá csát. Azt gon dol juk majd, Lin-csi ta ní tá sa is „har so gó hív ság”, mint min den 
más írott ha gyo mány. És épp úgy nem se gít het raj tunk so ha sem mi ben, mint a leg több 
írás. Pe dig hát ér tet tük mi jól, mit je lent: „ma gunk va gyunk csu pán, nincs sem mi más”. 
Ér tet tük jól: „ez a csen des va ló ság”.

De más ban is ha son lí tott Lin-csire az öreg ti be ti apát. Hi á ba kér tük, hogy ha már nem 
ad ja ki a tel jes szö ve get, fejt se ki Lin-csi ta ní tá sá nak rend sze rét, nem vá la szolt. Csak 
bot já val egy hos  szú vo na lat raj zolt a le ve gõ be.

Más kor pe dig, ami kor meg kér dez tük, mit gon dol, a Ma gasz tos Budd ha rá is mer ne-e 
sa ját esz mé i re Lin-csi eret nek nek tar tott ta ní tá sa i ban, azt fe lel te, nem is mer sem mi fé le 
Budd hát.

Ám a ko los tor ka pu ja azért min dig nyit va állt elõt tünk. Lin-csi és Su-la-ce, a 9. szá za-
di mes ter és ta nít vány így az tán egy re in kább ot ta ni éle tünk fõ sze rep lõ i vé vál tak. Hos  szú 
he te kig min den idõn ket ve lük töl töt tük.

Vé gig ol vas va a ne künk szánt la po kat, Su-la-céról azon ban még ez után sem tud tunk 
szin te sem mit. Ró la is hi á ba fag gat tuk a Rév Szom széd sá ga Ko los tor apát ját. Majd ’Bri-
smyug, az az Bam busz Ecset rinpocse, ha észak ról vis  sza tér. Mon do gat ta va la hány szor. 
Majd õ min dent el me sél, ha ma ro san itt lesz, ne ag gód junk. És ak kor majd meg kap juk 
tõ le a tel jes szö ve get is egy ben. Szólt egy dél után, ami kor a szé pen il luszt rált, dí szes 
ke re te zé sû utol só könyv la po kat is vis  sza haj to gat ta a se lyem ken dõ be. Azt ál lí tot ta, hogy 
õ több lap ról nem is tud. Hoz zá ne is jöj jünk már. Most men jünk a dol gunk ra, az tán lá to-
gas suk meg a ko los tort új ra a kö vet ke zõ hold hó nap 15. nap ján.

Vé gül el ér ke zett utol só lá to ga tá sunk nap ja. Ahogy az apát kér te: a kö vet ke zõ hó nap 



15-ik nap ján. A meg szo kott úton al ko nyat kor in dul tunk a fõ vá ros ból a ko los tor fe lé, a 
Lhásza fo lyó part ján. A kéz irat ra gon dol tunk, amely rõl vég re min dent meg tu dunk, ta lán 
új la po kat is ka punk hoz zá. Ám a fo lyócs ka át ke lõ hely éhez ér ve, ahon nan már jól lát tuk 
a ko los tort, el ámul tunk. A szo ká sos nál is nép te le nebb volt a kör nyék, ma ga a ko los tor 
pe dig tel je sen el ha gyott nak lát szott. Az al ko nyi fény ben fa lai nem fe hér let tek tisz tán, 
mint az elõtt, kö ze lebb ér ve pe dig fel tûnt, hogy ab la ka i ról hi á nyoz nak a fe hér füg gö-
nyök, s ócs ka, el sár gult rongy da ra bok lóg nak a he lyü kön. A ka put pe dig nem csak be zár-
ták, de be is sze gel ték va la kik. Ké sõbb vet tük ész re, hogy az ab la ko kat is. Több ször 
kör be jár tuk a meg ko pott fa la kat, azu tán vis  sza tér tünk az át ke lõ höz. Elõ ször a ré vész nél 
ér dek lõd tünk a szer ze te sek hol lé te fe lõl. Azt ál lí tot ta, nem tud ró la, hogy a ko los tor ban 
va la ha is szer ze te sek él tek. A kö rü löt te áll do gá lók bó lo gat tak, he lye sel tek. Az tán egyi-
kük el mond ta még, hogy a ko los tort és a kert jét em ber em lé ke zet óta te met ke zé si he lyül 
hasz nál ták, de jó ide je már an nak se. Ez után még jó né hány szor vis  sza men tünk az ara-
nyo zott te te jû épü let hez, de so ha sem mi lyen vál to zást nem ta lál tunk. Néz tük a be sze gelt 
ka put, az el sár gult füg göny da ra bo kat az ab la kok mö gött, az tán bá mul tuk a fûz fák lágy 
ívû lomb ját és a kis fo lyó vi zét, mely nem mes  sze in nen a ha tal mas Brah ma put rá ba ér. 
Les tük a vi lá gos ság és a sö tét ség ta lál ko zá sát, a föl di vi lág né ma át vál to zá sát. 

Az tán ta nács ta la nul, el töp reng ve ol vas tuk a víz par ton Su-la-ce szer ze tes mun ká já nak 
utol só so ra it, me lye ket elõ zõ lá to ga tá sunk kor má sol tunk át fü ze tünk be.

Nem is olyan rég. 
A bõ rün kön is érez tük az al konyt, a rej té lyes át vál to zást.

Re mé lem, mél tó és mél tat lan, bölcs és bal ga ol va sók, lé te zõ és le en dõ szer ze te sek és 
vi lá gi ak, hogy én, Su-la-ce szer ze tes, alá za tos szol gá tok, nem hi á ba gúvasztottam sze me-
im, fá rasz tot tam vén uj ja im, kop tat tam ecset je im, hogy írás ba fog lal jam nek tek Lin-csi 
apát be szél ge té se it, me lyek nek a mes ter Huo-to fo lyó par ti ko los to rá ban vol tam fi gyel-
mes részt ve võ je if jú szer ze tes je lölt ko rom ban. Míg e be szél ge té se ket ol vas tá tok, a leg ér-
de me sebb mes ter szel le mé nek fé nyé ben für dõz het te tek, mind an  nyi an egy for mán: mél tók 
és mél tat la nok, böl csek és bal gák. Ha nem nincs mit fe cseg ni er rõl to vább! Ha ér tet te tek 
be lõ le, tisz telt ol va sók, nek tek lesz kön  nyebb ez után. Ha nem, az is a ti dol go tok. „Leg-
jobb te hát, ha most már min dent ma ga tok kal in téz tek el!” Ám ha ez után se bol do gul tok, 
ak kor se csüg ged je tek. Van még a túl par ti böl cses ség meg szer zé sé nek egy mód ja, amit 
nem árult el nek tek a hun cut apát. De most – irán ta tok ér zett fé kez he tet len sze re te té tõl 
hajt va – Su-la-ce szer ze tes fel fe di elõt te tek en nek a tit kát.

Ha már Lin-csi sem hasz nál, ne héz az élet és ne héz a ha lál, s kel le ne hoz zá a túl par-
ti tu dás, a kö vet ke zõt csi náld. Nyár idõ ben, domb ol dal ban ülj meg jó so ká, s ke resd az 
égen, mer re száll a gó lya ma dár. Mi u tán meg lel ted, kö vesd szár nya lá sát, s lesd meg, 
mi kor en ge di el a ma gas ban a pisz kát. S ha jól meg fi gyel ted, mi ként hull alá ke ring ve, 
száll va, fo rog va, szél há tán le beg ve, majd új ból alá zu han va, s mi ként rob ban e tánc 
köz ben sem mi vé; és mi u tán meg lá tod, hogy pi ciny da rab jai, me lyek nem ég tek el a sû rû 
lég ben, úgy hul la nak majd elõt ted a gyen ge, zöld fû szál ra, hogy az meg sem haj lik alat-
tuk, ak kor, tisz telt ol va sóm, Lin-csi nél kül is föl fed ted ma gad nak a lé te zés tit kát. S ha ezt 
ki les ted, hidd el, kön  nyebb lesz az élet és kön  nyebb lesz a ha lál. 

Ne kem el hi he ted. Én már iga zí tom kér ges, vén tes te men kön  nyû uta zó ru hám.

Az al kony bí bor kö dé ben a ko los tor – mint egy Ég és Föld kö zött – ott állt a fo lyó túl-
só part ján. Ara nyo zott te te jé nek ívelt szé lei kí nai stí lus ra utal tak ugyan, de ti be ti ne vet 
vi selt. A ka pu fö lött szé pen raj zolt be tûk kel ez állt: Gru-kha’i Pha-rol Dgon-pa. Ma gya-
rul an  nyit je lent: Rév Szom széd sá ga Ko los tor, az az Lin-csi ko los to ra.

Bó dul tan les tük a fo lyó fö lött arany ló ho mályt, les tük a táj las sú sö tét ség be bur ko ló-
zá sát. 

Ha nem csak a sze münk és szí vünk, de el ménk is kö vet ni tud ná e vál to zást, ta lán 
meg ér te nénk a lé te zés min den tit kát.


