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Yakındaki ve uzaktaki sevgili dostlar,  
 

Her zamanki gibi, bu mesajın sizi iyi, sağlıklı ve mutlu bulmasını diliyorum. Bugünkü Guru 
Rinpoche günü için sizlerle Maha Guru Padmasambhava’nın Yolun Evrelerinde Sözlü 

Talimatların Bilgelik Özü’nden (Zheldam Lamrim Yeshe Nyingpo), bütün Kalp 

Uygulamalarının en özünden anahtar öğütler paylaşmak istiyorum:  



 

Dahası, dayanılmaz bağlılığa önem ver 

Tarafsız merhamet ve bodhicitta uyandır, ve 

Gerçek anahtar noktaları derin bilgiyle ara.  
Görüşte azmederek ve davranışla ayırt ederek,  
O büyük engel, yani iki hakikatin bir tanesine öncelik verme, kendiliğinden 
özgürleşecektir 

Ve yolun meziyetleri doğallıkla ve çabasızca tezahür edecek.  
 

Padmasambhava, Lamrim Yeshe Nyingpo (Rangjung Yeshe Publications, 2016), s.42.  

 

Dahası, dayanılmaz bağlılığa önem ver: Bütün Dharma uygulamasının temeli, itimattır. 
Önce, karmik sebep ve sonuçlara inanmamız gerekir;  bütün hareketlerimizin sonuçlarını 
tecrübe etmek zorunda kalacağımızı biliriz. Sonra, azaplı veya mutlu bütün  
tecrübelerimizi yaratan zihnin gücüne inanmamız gerekir. Buradan anlarız ki zihnin özü 
uyanıştır, doğası da başlangıçtan beri var olan bilgeliktir. Buna itimat ederek, bütün 
şeylerin de özünde, başlangıçtan beri var olan bilgelik olduğunu görürüz. Buna elbette 
guru da dahildir. Gurudan talimatlar, aktarımlar ve el alırız, bizzat buda olduğuna inanırız 
çünkü onun özü de, her şey gibi, boşluktur, başlangıçtan beri var olan bilgeliktir. 
Böylelikle, bağlılık, her şeyin başlangıçtan beri uyanmış doğasına itimat demektir; bu da 
zihnin doğasıyla gurunun doğasının, bölünemez bir şekilde başlangıçtan beri var olan 
bilgelik olarak bir olduğunu gerektirir.  
  

Tarafsız merhamet ve bodhicitta uyandır: Merhamet, başkaları için sevgi ve empati 
duygularıyla başlar, ve bütün varlıkların azaptan ve azabın sebeplerinden azade olmasını 
kalpten dilemeye evrilir.  Buradan yola çıkarak, sonra  bütün varlıkları azaptan ve azabın 
sebeplerinden azad edebilmek için, hakikatın en özüne, başlangıçtan beri var olan 
bilgeliğin kaya’sına ulaşmaları için, bütün bedenimizi, konuşmamızı ve zihnimizi 
aydınlanmak için kullanmak için derin bir motivasyon yükseltiriz. Bodhicitta böylece her 
şey karşısında tamamen tarafsızlıkla beslenmelidir.  

 

Gerçek anahtar noktaları derin bilgiyle ara: Derin bilgi, önce gerçek Dharma’yı gerçek bir 
öğretmenle, içtenlikle çalışarak doğar. Doğru çalışma bilgisine dayanarak, tefekkürden 
gelen bilgiyi ekmek için düşünüp taşınırız. Eğer bilgiyi doğru şekilde uygularsak, hatasız 
görüşü ve meditasyonu besleyerek, meditasyon bilgisine, şeylerin gerçek doğasını tam 
olarak oldukları gibi bilen bilgeliğe ulaşırız.  
  



Görüşte azmederek ve davranışla ayırt ederek: Bu uygulamayı sürdürerek, sonra görüşte 
azim göstermemiz gerekir. Buddhadharma görüşü önce diğerkamlık (ç.n.: selflessness- 

iki anlamı var: diğerkamlık veya hiç değişmeyen, sabit bir ben olmayışı gerçeği), sonra 
boşluk, nihayetinde de başlangıçtan beri var olan asıl uyanıştan oluşur. Bu görüşün kararlı 
bir şekilde anlaşılması gerekir. Buna paralel olarak, hareketlerimizi farkındalık ve dikkatle 
ayırt etmeliyiz ki on erdemsiz hareketin hiç birini yapmayalım, ama on erdemli hareketi 
besleyelim. Gizli Mantra ile ilgili olarak bunun anlamı, samaya’mızı tutmak ve duru 
bakışımızda devam etmektir. Hareketlerimizi böyle doğru ayırt ederiz.  
 

O büyük engel, yani iki hakikatin bir tanesine öncelik verme, kendiliğinden özgürleşecektir: 

Doğru hareketimiz bize görüşün doğru anlaşılmasında yardım ederken, hareket veya 

görüşün birinden birine öncelik vermekten kaçınırız. Yani, sadece nihai hakikate 
odaklanarak ve başka her şeyi görmezden gelerek, görece olanı önemsiz diye reddederek 
nihilizm uç noktasına düşmeyiz. Veya nihai olanı unutarak ve görece olana gerçekten var 

gibi tutunarak, esasçılık, özcülük uç noktasına da düşmeyiz.  
 

Ve yolun meziyetleri doğallıkla ve çabasızca tezahür edecek: Yolu bu şekilde uygularsak, 
bütün meziyetler çabasızca doğacak. Dolayısıyla, lütfen tam bu şekilde çalışın.  
 

Sizlere bütün sevgimi gönderiyorum.  

 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


