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Dzogchen'in dolaysızlığını uygulamak isteyen inançlı, parlak ve zeki kimseler, sakin, 

ıssız bir yerde kalmalı ve kendileri de dahil olmak üzere tüm duyumsayan varlıkların 

durumunu tefekkür etmelidirler.

Şu anda kendimizi bulduğumuz bu hayat içerisinde uygulamayı destekleyen özgürlük ve 

fırsatlara sahip olduğumuzu görüyoruz, ancak şunun üzerine tefekkür etmemiz hayati 

önem taşıyor ki bu koşullar gelip geçicidir. Dolayısıyla 'samsara'ya tiksinti geliştirip, 

duyumsayan varlıkların faydasını isteme tutumunda kalarak, yapay olan hiçbir şey 

yapmadan, beden, konuşma ve zihmimizin oldukları gibi olmalarına izin vermeliyiz.  

Taş, toprak, dağlar, kayalar ve benzerlerini içeren tüm dışsal dünya, tüm sakinleriyle, 

içerisindeki tüm duyumsayan varlıklarla birlikte, sadece zihminizin atfettiği isimler ve 

tanımlardan ibarettir. Bunun böyle olduğundan tamamen emin olana dek bunu 

inceleyin. Ve zihninize gelince, onun da herhangi bir şekli, rengi ve boyutu olup 

olmadığını, herhangi bir yerden gelip gelmediğini, herhangi bir yerde ikamet edip 

etmediğini veya herhangi bir yere gidip gitmediğini tekrar tekrar inceleyerek bu 

noktadaki idrakinizi pekiştirmelisiniz. Şeyleştirici özdeşleşmeye dayanmanız sebebiyle 

gerçek bir öz bulduğunuzu zannettiğinizde, dışarıyı ve içeriyi derinlemesine bir şekilde 

tarayın, hiçbir şey bulunamayacağından emin olana dek bedeninizi tepeden tırnağa 

inceleyin.

Mevcut olanın sadece içsel bir öz-kimlikten yoksun boşluk olduğunun idrakini tekrar 

tekrar net olarak pekiştirin. I�çsel bir öz-kimlikten yoksun olan bu boşluğa dair, beliren 

varlıkların varoluşu ya da var olmayışı ile ilgili birçok farklı düşünce ortaya çıkar, ancak 

bu ayırt edici kavramların kendileri, tanımlayan özneler ve tanımlanan nesneler 

ikiliğinden doğal olarak özgürdürler. Bu nedenle, gelecek düşünceleri beklemeden veya 

geçmiş düşüncelerin peşine düşmeden, zihnin özgürce akmasına izin verin. Böylece, 

anlayanın, düşünenin veya algılayanın farkındalığı, farkındalığın kendi doğal 

parlaklığının ışımasının belirimi olacaktır. Her zaman bu mevcudieytte kalmak 

hayatidir.
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Beliren hissiyatlar her ne olursa olsun, ister mutlu ister sıkıntı verici olsunlar, tümü 

farkındalığın doğal parlaklığının ışımasıdır. Bu idrakte netleşene dek uygulama yapın. 

Böylece, beliren deneyimler her ne olursa olsunlar, en ufak bir çaba veya yapaylık 

olmadan, tüm alışılageldik ideleştirmemizi, kavramsallaştırmamızı, nesneye-müdahil 

zihinsel faaliyetlerimizi ve farkındalığın saf aydınlanmasını kapsayan ikiliksizlikte 

özgürleşecekler. Bu farkındalığın kendisi olarak mevcudiyete doğrudan bir şekilde 

uyanmak hayati önem taşır. Bu en önemli noktadır.

Yapay olmayan, ilksel olarak açık ve huzurlu olan saf aydınlanma farkındalığı, bizatihi 

çıplak, sarsılmaz, güvenilecek nesnelerden ve güvenme eğiliminden özgürdür. O, 

'samsara' ve 'nirvana'yı oluşturan sayısız kavramın orijinal, değişmeyen zemini ve 

uzayıdır. Farkındalığınızın umut ve endişelerden özgür dolaysızlığıyla mevcut olun!

Beliren tüm farklı düşüncelerin farkındalığın doğal parlaklığından başka bir şey 

olmadığını doğrudan olarak görmek hayati önem taşır. O� zgül görünüşlerin - kişinin 

kendi deneyiminden ayrı olmayan- durmak bilmez akışıyla, berraklığın zuhuru artıp 

gelişecek, her zaman ve her yerde hazır ve nazır değişmeyen farkındalık, uygulayacının 

oluş biçimi  haline gelecektir. Böylece uygulayıcı, tüm 'şeylerin' sonunun büyük 

meditasyonsuzluğunun, kendiliğinden olan doğal 'mahamudra'nın, Samantabhadra'nın 

kalbinin kavranılamaz hakikatinde mevcut kalır. Bu şekilde 'bardo'da sonsuz bir 

konukseverlik içinde özgürleşeceksiniz ve tüm varlıkların yararına çalışma gücüne 

sahip olacaksınız. Bu şekilde uygulama yapmak hayatidir.

Bu,"Tüm Budaların Annesinin Mevcudiyetini Keşfetmek" metnini tamamlar. 

Gonpo Wangyal’ın hazinesinden, “Özgürlüğün Kapısını Açan Saf Görüş”.
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