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Önsöz

Bir öğle yemeğinden sonra babam bana, “Babamı en son 
gördüğümde oturma odasında bir sepetin içindeydi,” dedi. Flo-
rida’nın Key West bölgesinde bir Meksika restoranında, bahçe-
de oturuyorduk. Fasulye ve pilav dolu tabağından kafasını kal-
dırıp bana baktı ve devam etti. “Babam çalışıyordu. Leominster 
Caddesi'nde, Fitchburg merkezinde bulunan bir kooperatifte 
ekmek pişiriyordu.”

“Dedemin ölümünden bahseder misin?,” dedim.
“Hiçbir şey bilmiyorum,” diye cevapladı.
“Peki insanlar ne dedi?”
“Kimse bir şey söylemedi ve ben de hiç sormadım.”
O yakından tanıdığım sessizliğine geri döndü.

* * *
Kutsal Kalp Kilisesi, Batı Fitchburg Massachusetts’te San-

born Caddesi'nde bulunuyor. Burası babamın, hiç tanıma-
dığım dedeme son vedasını ettiği yer. Burası ben büyürken 
ailemin spiritüel yuvasıydı. Yoğun iş temposundan, ilişki çatış-
malarından, ödenmemiş faturalar ve aşırı alkol tüketiminden 
bir kaçış noktasıydı. Burası vaftiz edildiğim ve ruhsal eğitime 
gönderildiğim yerdi.  Devlet okulunda geçen yoğun bir günün 
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ardından her pazartesi öğleden sonra, ayaklarım geri giderek 
Water Caddesi'ni aşar ve iki saatlik ders için buraya gelirdim.

İlk günü hâlâ hatırlıyorum. Taptaze kitaplarımız elimizde, 
kuzenim Patty ile yan yana oturmuştuk.  İki rahibe sınıfın başı-
na geçmiş, ilk sayfayı açıp oradaki üç soru ve cevabını ezberle-
memizi söylemişlerdi. 

“Beni kim yarattı?”
“Seni Tanrı yarattı.” 
“Tanrı beni neden yarattı?” 
“Onu sevip, hizmet etmemiz için.” 
“Ben ölünce ne olacak?” 
“Cennette sonsuza kadar Tanrı ile yaşayacaksın.” 
Kilisedeki pederlere göre şüphe yoktu: Ruhum ebedîydi ve 

ben sonsuza kadar yaşayacaktım. 
Bir pazar The Boston Globe gazetesini  okurken, kanserin 

ölümcül türüne yakalanan bir kadının hikâyesiyle vurulmuşa 
döndüm. Hikâye şöyle başlıyordu: “Genç bir yaşam yarıda kal-
dı... Adriana Jenkins Tanrı ve kader konusunda şüphe duyu-
yor.” “Öldüğümüz zaman toprağa ve küle döneceğiz.”

Sık sık ölümü düşünüyordum. Acı, yukarıya doğru  süzül-
me, yatak başında yas tutanlara bir bakış, parlayan bir ışık ve 
sonra hiçlik. İnancı olup olmadığından şüphe edenler için. Işığı 
söndürmek gibi.

Katıldığım ilk cenaze 1968’deydi. Annemin babası, dedem, 
Sam Rameau. O zamandan beri, iki düzineden fazla kez, yeni 
kazılmış bir mezarın başında bekledim. Karışmışlık, kayıp ve 
ölümle ilgili ne düşüneceğimi bilmez şekilde, kendime şunları 
sordum: “Gerçekten sadece iki seçenek mi var? Sonsuz ruha 
inanmak? Veya yok oluş?”

Sonsuz yaşam inancına karşı şüpheyle, yok olma  fikrine 
korkuyla uzak durarak, kozmik bir arka plan sesiyle donuk bir 
korkuyla yaşadım. Hangisi doğru, sonsuza kadar ben olarak 
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kalmak mı yoksa hiçlik mi? Sonsuz bir ruh var mı ve eğer varsa, 
cennette mi yoksa cehennemde mi olacağım? Huzurlu mu yok-
sa sıkıcı mı olacak? Yalnız mı yoksa Tanrı’yla mı?

Sonsuzculuk ve hiççilik.  Buda’ya hayatı boyunca bilginler 
ve teologlar tarafından bu iki zıt felsefe hakkında sorular so-
ruldu. Sonsuz ruh hakkında sorular sorulduğunda, daimi bir 
benlik olmadığını söyledi.  Hiçliğin içinde kaybolma durumu 
sorulduğunda ise yok olmadığımız cevabını verdi. Bu iki fikre 
de karşıydı. 

Ünlü bir deniz biyoloğu olan yakın bir arkadaşım var. Çoğu 
insan gibi o da öldüğümüzde tamamen yok olacağımıza inanı-
yor. Buna, hayal kırıklığı yaşadığı veya inancını kaybetmiş ol-
duğu için değil, bilime olan güveni nedeniyle inanıyor. Onun 
inancı doğal olan dünyaya, etrafını saran sürprizlerle dolu ev-
renin güzelliğine, insanların bu evreni anlama ve öğrenme ye-
teneğine...

Thich Nhat Hanh’ın insanların kavrama kapasitelerine karşı 
sonsuz bir inancı var. Onun amacı bilimsel bilgileri toplamak-
tan öte, özgürlüğü idrak etmek ve saf arayış üzerine derin kişisel 
bir bilgelik oluşturmak. Thich Nhat Hanh kendi tecrübeleriyle 
bu sayfaları kaleme alırken, birbirine zıt olan hiççilik ve sonsuz 
ruh kavramlarına muhteşem bir alternatif sunuyor. 

Thich Nhat Hanh, “Doğum ve ölüm, özgür olduğunuz za-
mandan beri geçtiğimiz birer kapı, yolculuğumuzdaki kutsal 
eşikler. İkisi bir saklambaç oyunu gibi. Hiç doğmadın ve hiç 
ölemezsin,” diyor ve ekliyor, “En büyük acımızın nedeni gelme 
ve gitmeyi kavrayışımızdan kaynaklanıyor.” Tekrar tekrar bizi, 
hiçlik ve sonsuzluğun arasında bir yerde, özgürlük ve neşenin 
bulunduğu yere daha derin bakmaya ve kendi gözlerimizle gör-
meye  davet ediyor. Bir şair olarak, hayatın çelişkilerini keşfe 
çıkıyor ve nazikçe illüzyon perdesini aralayarak, belki hayatı-
mızda ilk kez, ölüm korkumuzun nedeninin kendi yanılgıları-
mızdan kaynaklandığını görmemizi sağlıyor.
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Yaşama karşı içgörüsü  incelikli ve zarif. Ve tüm incelikli 
şeylerde olduğu gibi değeri, yavaşça ve  sessiz bir  tefekkür ile 
anlaşılabiliyor.  Thich Nhat Hanh’ın derin şefkat ve insaniyet 
hazinesinden (membasından) kalplerimizi iyileştirecek bir mer-
hem ortaya çıkıyor.

PRITAM SINGH
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Bir

NEREDEN GELDİK,
NEREYE GİDİYORUZ?

Fransa’daki inziva yerimde Japon ayvası adında bir kamelya 
bitkisi var. Bitki genelde ilkbaharda açmasına rağmen bir kış 
oldukça sıcak geçti. Bundan dolayı tomurcuklar erken açtı. Bir 
gece ani gelen bir soğuk beraberinde don getirdi. Ertesi gün 
yürüyüş meditasyonu yaparken bütün tomurcukların öldüğü-
nü gördüm. Bunu fark ettiğimde, “Bu sene Buda’nın sunağını 
yeterince çiçekle süsleyemeyeceğiz,” diye düşündüm.

Birkaç hafta sonra havalar tekrar ısındı. Yürüyüş yaparken 
yeni tomurcuklar açtığını gördüm. Çiçeğe eğildim ve sordum: 
“Siz geçen donda ölen çiçekler misiniz yoksa yeni çiçekler misi-
niz?” Çiçekler yanıtladı: “Ne aynıyız ne farklı. Şartlar elverişliy-
se açıyoruz, değilse saklanıyoruz. İşte bu kadar basit.” 
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Buda’nın öğrettiği de buydu. Şartlar uygunsa her şey dışa 
vurur, uygun olmadığı zaman içe çekilir. Ta ki tekrar uygun 
olana kadar.

Bana hamile kalmadan önce annem başka bir bebeğe hami-
leydi. Düşük yaşadı ve o insan doğmadı. Küçükken ona sorar-
dım: “O ben miydim yoksa benim kardeşim mi? O sırada kim 
doğmaya çalışıyordu?” Eğer bir bebek kaybı yaşandıysa, şartlar 
onun için uygun olmadığı için bebek daha uygun koşulları bek-
lemek için geri çekildi demektir. “Ben en iyisi geri döneyim, 
ama tekrar geleceğim canım!” Onun bu kararına saygı duyma-
lıyız. Eğer dünyayı bu gözlerle görmeyi denerseniz, daha az acı 
çekersiniz. Annemin kaybettiği benim kardeşim miydi? Yoksa 
ben mi ortaya çıkacaktım da “Henüz zamanı değil,” dedim.

Hiç Olmak

En büyük korkumuz öldüğümüzde bir hiç olmamız. Ço-
ğumuz ömrümüzün, doğumla başlayıp ölümle biten bir sü-
reç olduğuna inanıyor. Bir hiçlikten doğup, öldüğümüzde bir 
hiç olacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle yok olma korkusuyla 
dolup taşıyoruz.

Buda’nın varoluşumuzla ilgili çok farklı bir anlayışı var. Bu, 
doğumla ölümün birer kavram olduğu anlayışıdır. Gerçek de-
ğiller, gerçek olduklarını düşünmemiz, güçlü bir illüzyon ya-
ratıp derin bir acıya neden oluyor. Buda’nın öğretisi; doğum 
olmadığı,  ölüm olmadığı, gidip gelmenin olmadığı, aynının 
ve farklının olmadığı, sonsuz benliğin ve yok olmanın da ol-
madığıdır. Biz ise tersini düşünüyoruz. Yok edilemeyeceğimi-
zi anladığımız zaman korkudan özgürleşeceğiz. Bu müthiş bir 
rahatlama. Hayattan zevk alıp onun kıymetini farklı bir bakış 
açısıyla kavrayabiliriz.
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Kayıp Sevgiliyi Bulmak

Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde de aynı şey olur. Koşul-
lar elverişli değilse uzaklaşırlar. Annemi kaybettiğimde çok acı 
çektim. Yedi-sekiz yaşlarındayken annemizi hiçbir zaman kay-
betmeyeceğimizi düşünürüz. Sonuç olarak hepimiz, büyüdü-
ğümüzde annelerimizi kaybederiz. Eğer bunun pratiğini yap-
mayı öğrenirsek, zamanı geldiğinde daha az acı çekeriz. Hızlı 
bir şekilde annemizin her zaman bizimle ve yaşıyor olduğunu 
fark ederiz. 

Annemi kaybettiğim gün, ajandama “Hayatımda ciddi bir 
talihsizlik dönemi   başladı,” yazdım. Onu kaybettikten sonra 
bir yıldan daha fazla süre acı çektim. Ama bir gece, Vietnam’ın 
dağlık arazilerindeki  inziva yerinde,  bir kulübede uyurken 
rüyamda annemi gördüm. Onunla oturup harika bir şekilde 
sohbet ediyorduk. Genç ve güzel görünüyor, saçları omzundan 
süzülüyordu. Hiç ölmemiş gibiydi, orada onunla oturup ko-
nuşmak harika bir duyguydu. Uyandığımda gece saat ikiydi. 
Onu hiç kaybetmemiş gibi hissediyordum. Annemin hâlâ be-
nimle olduğu hissi çok kuvvetliydi. O zaman anladım ki anne-
mi kaybettiğim fikri sadece bir fikirdi. Annemin içimde benim-
le yaşadığı oldukça barizdi.

Kapıyı açtım ve dışarı çıktım. Ay ışığı tüm yamacı aydınla-
tıyordu. Tepeyi çay bitkileri kaplamıştı. Benim kulübem tapı-
nağın arkasında kalıyordu. Çay bitkilerinin arasında yürürken 
annemi gördüm. O beni okşayan ay ışığıydı, kibar ve şefkatli... 
Harika!  Toprağa her bastığımda orada benimle olduğunu bili-
yordum. Bu bedenin sadece benim değil, annemin, babamın, 
dedemin ve büyük dedemin yaşayan bir devamı olduğunu bi-
liyordum. Ve tüm atalarımın. Gördüğüm ayaklar aslında “be-
nim” değil “bizim”di. Toprağa izleri birlikte bırakıyorduk.

İşte o andan itibaren, annemi kaybettiğim fikri tamamen 
kayboldu. Onun her zaman yanımda ve ne zaman istesem ora-
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da olduğunu hatırlamak için tüm yapmam gereken, avucuma 
bakmak, yüzümdeki esintiyi veya ayaklarımın altındaki toprağı 
hissetmekti. 

Sevdiğiniz birini kaybettiğinizde acı çekersiniz. Eğer daha 
derine bakmayı bilirseniz, onun doğasında doğumun ve ölü-
mün olmadığını görebilirsiniz. Bir dışavurum var ve bir de 
yeni bir dışavurum olması için o dışavurumun sonlanması 
var. Bir kişinin yeni dışavurumunu fark etmek için çok istekli 
ve dikkatli olmalısınız. Ama bu ancak biraz pratik ve çabayla 
mümkün.

Pratiği bilen birinin elinden tutarak birlikte yürüyüş medi-
tasyonu yapın. Tüm yapraklara, kuşlara, çiçeklere ve çiy damla-
larına dikkat edin. Eğer durup dikkatli bakabilirseniz, sevdiği-
niz insanın birçok formda tekrar tekrar karşınıza çıktığını fark 
edebilecek ve yaşam sevincinizi tekrar kucaklayabileceksiniz.    

Hiçbir Şey Doğmamıştır, Hiçbir Şey Ölmez

Fransız bilim insanı Lavoisier, “Rien ne se crée, rien ne se 
perd,” der, yani “Hiçbir şey doğmamıştır, hiçbir şey ölmez.” Bir 
Budist’ten ziyade bir bilim insanı olarak çalışmasına rağmen, 
Buda ile aynı doğruya varmıştır.

Gerçek doğamızda doğum ve ölüm yok. Sadece gerçek do-
ğamıza dokunduğumuzda, yok olma ve hiçlik korkusunun öte-
sine geçebiliriz.

Buda’ya göre, koşullar yeterliyse bir şey dışa vuruyor ve biz 
o şeyin var olduğunu söylüyoruz. Bir ya da iki koşul uygun de-
ğilse ve aynı biçimde dışa vurmuyorsa o zaman var olmadığını 
söylüyoruz. Buda için bir şeyi var olma veya olmama şeklinde 
sınıflandırmak yanlış. Gerçekte tamamen var olan veya olma-
yan bir şey yok.
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Bunu televizyon ve radyoya bakarak kolayca anlayabiliriz. 
Televizyon ve radyo olmayan bir odada bulunabiliriz. Ve o oda-
dayken TV ve radyo programlarının o odada bulunmadığını 
düşünebiliriz. Ama hepimiz biliyoruz ki o oda sinyallerle dolu. 
Bu programlardan gelen sinyaller havayı kaplıyor. Sadece bir 
koşula daha ihtiyacımız var: Bir TV ve radyo olduğunda oda-
da renkler, şekiller ve sesler ortaya çıkar. Onları algılayacak ve 
ortaya çıkaracak bir televizyonumuz veya radyomuz yok diye 
sinyallerin olmadığını varsaymak yanlış olur.

Yok gibi görünüyorlar çünkü koşullar ortaya çıkmaları için 
henüz yeterli değil. Bu nedenle o sırada, o odada bulunmadık-
larını söylüyoruz. Bir şeyi algılamıyoruz diye o şeyin var olma-
dığını söylemek doğru olmaz. Varoluşu kavrama şeklimiz kafa-
mızı karıştırıyor. Varoluşu ve hiçliği kavrama şeklimiz bir şeyin 
var olup olmadığını düşünmemizi sağlıyor. Varoluş kavramları 
gerçek karşısında geçersizdir.

Ne Aşağıda, Ne Yukarıda

Aynı aşağı ve yukarı kavramı gibi, bir şeylerin var olduğu-
nu savunmak aynı şekilde yanlıştır. Bizim için aşağıda olan bir 
başkası için yukarıda olabilir. Oturuyor ve başımızın üstünün 
yukarısı olduğunu ve zıt yönün ise aşağı olduğunu söylüyoruz. 

Dünyanın diğer ucunda oturma meditasyonu yapan birisi 
bizim yukarı diye söz ettiğimizin, yukarı olduğuna katılma-
yacaktır. Çünkü bizim yukarımız onun aşağısıdır. Kafalarının 
üstünde oturmuyorlar. Yukarı ve aşağı kavramları her zaman 
bir şeyin üzerinde veya altında olduğu fikrine karşılık gelir ama 
evrenin gerçekliği karşısında bu geçersizdir. Bunlar sadece çev-
remizi algılamamız için birer kavramdır. Bunlar bir referans 
noktası oluşturmamızı sağlayan kavramlardır ama gerçek değil-
ler. Gerçek, tüm fikir ve kavramlardan bağımsızdır.
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Bir Kavrama Hapsolmak

Buda, fikir ve kavramları konu alan ilginç bir hikâye paylaş-
mıştır. Genç bir tüccar evine döner ve evinin soyulup, haydutlar 
tarafından yakıldığını görür. Evin harabesinin önünde yanmış 
küçük bir ceset görür. Cesedin oğluna ait olduğunu düşünür. 
Fakat oğlunun hâlâ yaşıyor olduğunu bilmiyordur. Evi yakan 
haydutlar tarafından kaçırıldığını bilmiyordur. Yaşadığı karma-
şa sırasında o vücudun oğluna ait olduğuna inanır. Göğsüne 
vura vura ağlar, keder içinde saçını başını yolar. Ölüyü yakma 
seremonisine başlar.      

Bu adam oğlunu çok sevmiştir. Ona o kadar özlem duyar 
ki cesedi kül olduktan sonra bile ondan ayrılamaz. Kadifeden 
bir çanta yapar ve külleri içine koyar. Gece gündüz, çalışırken 
veya uyurken, her zaman o çantayı yanında taşır. Bir gece oğlu 
haydutların yanından kaçar. Babasının yeni yaptığı eve ulaşır. 
Saat sabah ikide heyecanla kapıya vurur. Babası, hâlâ  çantası 
yanında, ağlamaklı şekilde seslenir:

“Kim o?”
“Benim, oğlun!” 
“Münasebetsiz! Sen benim oğlum olamazsın. Benim oğlum 

üç ay önce öldü. Külleri işte burada hâlâ benimle.” 
Küçük çocuk ağlayarak kapıya vurmaya devam eder. İçeri 

girmek için yalvarsa da adam onu almamak konusunda karar-
lıdır. Küçük oğlunun öldüğü ve bu gelenin ona işkence yapan 
kalpsiz biri olduğu fikrine sıkı sıkıya inanmıştır. Sonunda ço-
cuk gider. Baba oğlunu sonsuza dek kaybetmiştir.

Buda, “Eğer bir fikre saplanıp onun ‘doğru’ olduğuna sıkı 
sıkıya inanırsanız, doğruyu öğrenme şansını kaçırırsınız,” der. 
Doğru, bir insan olarak kapınıza dayansa bile, zihninizi açma-
yı reddedersiniz. Bu yüzden bir fikrin doğru olduğu ve mut-
luluğunuz için gerekli olduğu fikrine kendinizi adadıysanız, 
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dikkatli olun. Farkındalık eğitiminin ilk aşaması, görüşlerden 
özgürleşmektir.

“Tahammülsüzlük ve fanatizm ile gelen acı çekmenin 
farkında olarak, bir teoriye, fikre veya doktrine, 
Budist bir öğreti olsa bile, taparcasına bağlı olmama 
konusunda kararlıyız. Budist öğretiler daha derine 
bakmamız, anlayışımızı ve şefkatimizi geliştirmemiz 
için bize rehberlik eder. Kavga edilecek, savaşılacak veya 
uğruna ölünecek doktrinler değillerdir.”

Bu pratik bizi, dogmatik olma eğiliminden özgürleştirmeye 
yardım eder. Dünyamız dogmatik tavırdan çok fazla  acı çek-
mektedir. İlk farkındalık eğitimi önemlidir çünkü özgür birey-
ler olarak kalmamıza yardımcı olur. Bu özgürlük, her şeyin öte-
sinde kendi kavram ve konseptlerimizden özgür olmamızdır. 
Kendi kavram ve konseptlerimize takılı kalırsak, hem kendimiz 
hem sevdiklerimiz acı çekecektir. 

Gelmek Yok, Gitmek Yok

Birçoğumuz için en büyük acı, gelmek ve gitmek anlayışı-
mızdan kaynaklanır. Sevdiğimiz insanın bir yerden bize geldiği-
ni ve şimdi de bir yere gittiğini düşünürüz. Fakat bizim gerçek 
doğamız “Gelmek yok, gitmek yok,” doğasıdır. Biz hiçbir yer-
den gelmedik ve hiçbir yere gitmeyeceğiz. Koşullar yetersiz ol-
duğunda artık bunu dışa vuramayız. Bu bizim var olmadığımız 
anlamına gelmez. Radyo seti yokken radyo dalgalarının olması 
gibi, yalnızca dışa vurmayız.

Sadece gelmek ve gitmek kavramları değil, aynı zamanda 
olmak ve olmamak kavramları da gerçeği ifade etmez. Bu keli-
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meleri Prajnaparamita Sutra’da duyarız: “Dinle Shariputra, tüm 
dharma’lar (fenomenler) boşluktan belirir, ne üretilmiş, yok 
edilmiştir ne de artıp azalabilir.”

Buradaki boşluğun anlamı çok önemlidir, öncelikle ayrı bir 
benliğin boş olması anlamına gelir. Hiçbir şey ayrı bir benliğe 
sahip değildir ve hiçbir şey kendi başına var olmaz. Eğer her-
hangi bir şeyi dikkatli incelersek, kendimiz dâhil tüm fenomen-
lerin birer bileşim olduğunu göreceğiz. Biz diğer parçalardan 
oluşuruz. Annemiz ve babamız, büyükanne ve büyükbabamız, 
vücudumuz, hislerimiz, algılarımız, zihinsel yapımız, dünya, 
güneş ve ayrı benliği olmayan sayısız elementlerden oluşuruz. 
Tüm bu parçalar sebep ve koşullara bağlıdır. Tüm var olmuş-
ların, olanların ve olacakların birbirlerine bağlı ve bağımlı ol-
duğunu biliyoruz. Tüm fenomenler ne üretilir ne de yok edilir 
çünkü onlar sürekli dışavurum süreci içindedir. 

Bunu anlamak için yeterince zeki olabiliriz fakat bunu akıl 
ile anlayabilmek yeterli değildir. Bunu gerçekten anlamak, kor-
kularımızdan arınmış olmaktır. Aydınlanmış olmaktır. Varlığı-
mız arasında yaşamaktır. 

Doğum ve ölümün yokluğunun farkına varma anlayışını 
sürdürebilmek için daha derinden araştırmayı günlük yaşamı-
mızda pratik etmemiz gerekir. Bu şekilde, bu müthiş korkusuz-
luk hediyesini fark edebiliriz.

Varlık arasında olmayı sadece teori olarak konuşursak bize 
yardımcı olmayacaktır. Şunu sormamız gerekir: “Kâğıt parça-
sı, nereden geliyorsun? Kimsin? Buraya ne yapmak için geldin? 
Nereye gideceksin?” Aleve şunu sorabiliriz: “Alev, nereden geli-
yorsun ve nereye gideceksin?” Cevabı dikkatlice dinleyin. Alev 
ve kâğıt parçası, varlıklarıyla cevap veriyor. Sadece derinden 
bakmamız gerekir ancak böylece cevabı duyabiliriz. Alev, “Hiç-
bir yerden gelmiyorum,” diyor. 

Japon ayvası çiçeklerinin de cevabı bu olurdu. Aynı değiller-
di ve farklı değillerdi. Hiçbir yerden gelmediler ve hiçbir yere 
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gitmediler. Eğer doğamayan bir bebek varsa, üzgün olmamalı-
yız. Çünkü o anda gelmesi için yeterli sebep ve koşullar oluşma-
mıştır. Tekrar gelecektir.

Üzüntü Bilgisizlikten Doğar

Yüce Varlık Avalokiteshvara, Buda’nın bir öğrencisidir. Bir 
gün, derin anlayış dersine odaklanırken, birden, hiçbir şeyin 
ayrı bir benliğe sahip olmadığını anladı. Bunu fark ettikten 
sonra, tüm bilgisizliğinin üstesinden geldi, ki bu da tüm acıla-
rının üstesinden geldiği anlamına gelir.

Derinden baktığımızda, doğumun, ölümün, gelmenin, git-
menin, olmanın, olmamanın, aynılığın ve farklılığın olmadığı-
nı anlamamız gerekir. 

Eğer bu pratiği öğrenmezsek, çok büyük bir israf olur. 
Üzüntü ve acılarımızı azaltmak için birçok pratik öğrenebiliriz 
fakat aydınlanmış bilgeliğin özü, doğum ve ölümün olmadığı 
içgörüsüdür. Bu içgörüye sahip olduğumuzda, artık korkuları-
mız olmayacaktır. Ve böylece atalarımızın bize kuşaktan kuşağa 
devrettiği bu muazzam mirasın tadını çıkarabiliriz. Bu derin ve 
müthiş öğretileri günlük yaşantımızda pratik etmek için zaman 
yaratmamız gerekir. 

Dışavurumlarımıza Saygı Duymak

Eğer bir arkadaşınıza, meditasyon yapan birinin gözüyle ba-
karsanız, atalarının tüm kuşaklarını onda göreceksiniz. Onlara 
ve kendi bedeninize çok saygılı olacaksınız çünkü onların vü-
cudunun ve kendi vücudunuzun tüm atalarınızın kutsal yuvası 
olduğunu göreceksiniz. 

Aynı zamanda, vücudumuzun, tüm gelecek kuşakların da 
kaynağı olduğunu göreceksiniz. Vücudumuza zarar vermeye-
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