
Po’u szerzetes (1301 - 1382)

koreai: 태고 보우, 1301(忠烈王 27 년) ~ 1382(禑王 

8 년)
hanja: 太古普愚  
angol szakirodalomban: Taego Bou

A Korjó  időszakban  élt  buddhista  tanító  1301-ben 
született  (koreai időszámítás szerint:  충렬왕 27 년) 
Kjang-gi megye Jánggün településén (Kjeong-gi,  경
기도, Yanggeun, 양근). 12 évesen került Kvángdzsi 
(Gwangji.  광지,  廣智)  szon  (seon)  mester  által 
vezetett  Hveámszá  (Hoeamsa,  회암사,  檜巖寺) 
kolostorba.  Majd  a  Kvádzsiszán  (Gwaji-san)  hegy 
kolostorában gyakorolta tovább a szon-t. 18 évesen 
kezdte  el  a  (’만법귀일,  萬法歸一’의 화두,  話頭) 
szutra önálló, mély tanulmányozását. 26 évesen tette 
le az Avatam saka vizsgát (화엄선, 華嚴選). Ezután 
mélyen  elmerült  a  szutra  tanulmányozásában,  és 

ráébredt, hogy az igazság teljes megértése lehetetlen, ezért belemerült a szon gyakorlásába. 
1333 őszén a Gámnoám templomban (Gamnoam,  감로암,  甘露庵) a halálra is felkészülve, 
rendkívüli buzgósággal szon gyakorlatokat végzett, majd hét nap elteltével felébredés élményt 
élt  át.  Két  kék  ruhát  viselő  gyermeket  látott,  akik  forró  vizet  kínáltak  neki.  Abban  a 
pillanatban, ahogy megízlelte az elfogadott italt, az nektárrá változott. 

1337  őszén  a  Bulgákszá  (Bulgagsa,  불각사,  佛脚寺)  templomban  újabb 
megvilágosodási élményhez vezette az olvasás közben talált gondolat: "모두가 다 사라져 버
리면 그것을 부동(不動)이라고 한다.". Ezután a mu szutra (무자화두,  無字話頭, szutra a 
nem létezőről) tanulmányozásába kezdett, és 1338 január 1-én újabb felébredési élményt élt 
át.  1341-ben  a  Dzsunghüng  kolostorban  (Jungheung,  중흥사,  重興寺)  volt  a  fiatalabb 
szerzetesek  felügyelője,  majd  Dzsunghüngtől  keletre  megalapította  a  Tegoám  templomot 
(Taegoam, 태고암,  太古庵), ahol 5 évet töltött és a kínai Janggá mester (Yeongga,  영가대

사,  永嘉大師) által írt Dzsüngdogá (Cheungdoga,  증도가,  證道歌) mintájára megírta első 
népszerű művét, amit ma Tegoámgá (Taegoamga, 태고암가, 太古庵歌) néven ismerünk. 

1347-ben Kínába utazott, és a Hodzsu Csanhoám (Hoju Cheonhoam, 호주 천호암, 天
湖庵)  kolostorban  találkozott  Shiyu  Qinggong  (koreai  forrásban:  Seok  Ok,  석옥,  石屋) 
tanítóval. 1348-ban visszatért a Koreai-félszigetre és a szülőföldjén földművesként élt 4 éven 
keresztül.

1356-ban, Gongmin (공민왕,  恭愍王, ur.: 1351-1374) uralkodásának ötödik évétől lett 
királyi  tanácsadó.  A Tegocsib (Taego-jib,  태고집,  太古集)  című gyűjteményben található 
igazságügyről,  kormányzásról  való  gondolatainak  összefoglalása.  Gongmin  király  több 
alkalommal is kikérte a véleményét, megkérte hogy fejtse ki a véleményét arról, hogy milyen 
reformok  bevezetését  tartaná  szükségesnek.  Tego  élete  kockáztatásával  is  éles  kritikát 
fogalmazott meg mind a politikai, mind a buddhista vallási vezetés korrupt működését látva: 
„A szent és könyörületes szív minden megújulás alapja, ez az uralkodás forrása. Fordítsd a 
fényt magad felé és világítsd meg vele a szívedet!1”. Sürgette a reformok bevezetését, például 

1 eredeti: "거룩하고 인자한 마음이 모든 교화의 근본이요 다스림의 근원이니, 빛을 돌이켜 마음을 비추어 

보라고 하였다." (www.koreatemple.com)

http://www.koreatemple.com/


azt,  hogy a fővárost Hánjángba (Hanyang,  한양,  漢陽,  mai  Szöul) helyezzék át.  Emellett 
megszervezte az „Egység Minisztériumát” (Ministry of Union). A hivatal célja az volt, hogy 
elérjék  a  koreai  buddhista  közösségek  (Kilenc  Hegy  Iskola  és  a  Kvángmjangszá 
(Gwangmyeongsa) templom közösségeinek) egységét dodzson (dojon, 도존, 道存) név alatt. 
A koreai buddhizmus megreformálására és egységesítésére tett javaslatai azonban végül nem 
valósultak meg. 

1382  nyarán  „Menjünk  vissza,  menjünk  vissza!”  felkiáltással  immár  véglegesen 
kivonult  a közéletből  és visszavonult  a Szoszal hegyre (Soseol,  소설산).  December 17-én 
részlegesen  lebénult,  ettől  kezdve  beszéd-  és  a  mozgásproblémái  voltak.  Egy  napon 
kijelentette:  „holnap  6  órakor  elmegyek”.  Másnap  hajnalban  mosakodáshoz  készülődött, 
amikor  hat  óra lett.  Ekkor mindent  abbahagyva leült  a földre és a nirvánába távozott.  81 
évesen halt meg, 69 éven keresztül élt szerzetesként. A Vondzsüng (Wonjeung, 원증, 圓證) 
posztumusz szerzetesi nevet kapta.  Tanítványainak száma meghaladta az ezret, olyan későbbi 
nagyhatású szerzetesek mestere volt, mint Hwanam Honsu, Mogam Chanyeong, Myoeom Joi. 
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