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YÜZ SEKİZ SUNYATA DAĞI MANZARASI 

 
1 Ben boşluğum: boşluk ben 

2 Bana boşluktur: boşluk bana 

3 Benim boşluktur: boşluk benim 

4 Sen boşluksun: boşluk sen 

5 Biz boşluğuz: boşluk biz 

6 Bize boşluktur: boşluk bize 

7 Anne boşluktur: boşluk anne 

8 Baba boşluktur: boşluk baba 

9 Kendilik boşluktur: boşluk kendilik 

10 Diğeri boşluktur: boşluk diğeri 

11 Arkadaş boşluktur: boşluk arkadaş 

12 Düşman boşluktur: boşluk düşman 

13 Sevgi boşluktur: boşluk sevgi 

14 Nefret boşluktur: boşluk nefret 

15 Doğa boşluktur: boşluk doğa 

16 Kültür boşluktur: boşluk kültür 

17 Boşluk boşluktur: boşluk boşluk 

18 Kimlik boşluktur: boşluk kimlik 

19 Beden boşluktur: boşluk beden 

20 Konuşma boşluktur: boşluk konuşma 

21 Zihin boşluktur: boşluk zihin 

22 Düşünmek boşluktur: boşluk düşünmek 

23 Hissetmek boşluktur: boşluk hissetmek 

24 Duyumsama boşluktur: boşluk duyumsama 

25 Fikirler boşluktur: boşluk fikirler 

26 Fenomen boşluktur: boşluk fenomen 

27 İllüzyon boşluktur: boşluk illüzyon 

28 Aldanma boşluktur: boşluk aldanma 

29 Şaşkınlık boşluktur: boşluk şaşkınlık 

30 Soyutlama boşluktur: boşluk soyutlama 
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31 Katılık boşluktur: boşluk katılık 

32 Enerji boşluktur: boşluk enerji 

33 Parçacıklar boşluktur: boşluk parçacıklar 

34 Bileşimler boşluktur: boşluk bileşimler 

35 Yapı boşluktur: boşluk yapı 

36 Organizasyon boşluktur: boşluk organizasyon 

37 Kalp boşluktur: boşluk kalp 

38 Ciğerler boşluktur: boşluk ciğerler 

39 Böbrek boşluktur: boşluk böbrek 

40 Kan boşluktur: boşluk kan 

41 Kemikler boşluktur: boşluk kemikler 

42 Gözler boşluktur: boşluk gözler 

43 Kulaklar boşluktur: boşluk kulaklar 

44 Burun boşluktur: boşluk burun 

45 Dil boşluktur: boşluk dil 

46 Ten boşluktur: boşluk ten 

47 Seks boşluktur: boşluk seks 

48 Bakirlik boşluktur: boşluk bakirlik 

49 Düşkünlük boşluktur: boşluk düşkünlük 

50 Münzevilik boşluktur: boşluk münzevilik 

51 Vejeteryanlık boşluktur: boşluk vejeteryanlık 

52 Et oburluk boşluktur: boşluk et oburluk 

53 Özel boşluktur: boşluk özel 

54 Sıradan boşluktur: boşluk sıradan 

55 Saflık boşluktur: boşluk saflık 

56 Saf olmama boşluktur: boşluk saf olmama 

57 Bilinç boşluktur: boşluk bilinç 

58 Farkındalık boşluktur: boşluk farkındalık 

59 Farkında olmayış boşluktur: boşluk farkında olmayış 

60 Boşluğun reddedilmesi boşluktur: boşluk boşluğun reddedilmesi 

61 Şeyleştirme boşluktur: boşluk şeyleştirme 

62 Sağlık boşluktur: boşluk sağlık 

63 Hastalık boşluktur: boşluk hastalık 
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64 Şifa boşluktur: boşluk şifa 

65 Zarar görmek boşluktur: boşluk zarar görmek 

66 Doğal boşluktur: boşluk doğal 

67 Yapay boşluktur: boşluk yapay 

68 İkilik (dualite) boşluktur: boşluk ikilik (dualite) 

69 İki olmama hali (non-dualite) boşluktur: boşluk iki olmama hali (non-dualite) 

70 Kutupsallıklar boşluktur: boşluk kutupsallıklar 

71 Yaratılış boşluktur: boşluk yaratılış 

72 Yok oluş boşluktur: boşluk yok oluş 

73 Nihilizm boşluktur: boşluk nihilizm 

74 Eternalizm boşluktur: boşluk eternalizm 

75 Gelmek boşluktur: boşluk gelmek 

76 Gitmek boşluktur: boşluk gitmek 

77 Çeşitlilik boşluktur: boşluk çeşitlilik 

78 Kimlik boşluktur: boşluk kimlik 

79 Kazanç boşluktur: boşluk kazanç 

80 Kayıp boşluktur: boşluk kayıp 

81 Zevk boşluktur: boşluk zevk 

82 Acı boşluktur: boşluk acı 

83 Meşhurluk boşluktur: boşluk meşhurluk 

84 Adı çıkmak boşluktur: boşluk adı çıkmak 

85 Övgü boşluktur: boşluk övgü 

86 Sövgü boşluktur: boşluk sövgü 

87 Faşizm boşluktur: boşluk faşizm 

88 Komünizm boşluktur: boşluk komünizm 

89 Kapitalizm boşluktur: boşluk kapitalizm 

90 Zalimlik boşluktur: boşluk zalimlik 

91 Merhamet boşluktur: boşluk merhamet 

92 Işık boşluktur: boşluk ışık 

93 Karanlık boşluktur: boşluk karanlık 

94 Parıltı boşluktur: boşluk parıltı 

95 Karartı boşluktur: boşluk karartı 

96 Bilgelik boşluktur: boşluk bilgelik 
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97 erraklık boşluktur: boşluk berraklık 

98 Buda boşluktur: boşluk buda 

99 Duyumsayan varlıklar boşluktur: boşluk duyumsayan varlıklar 

100 Dil boşluktur: boşluk dil 

101 Özgürlük boşluktur: boşluk özgürlük 

102 Sınırlamalar boşluktur: boşluk sınırlamalar 

103 Mekanlar boşluktur: boşluk mekanlar 

104 Zamanlar boşluktur: boşluk  zamanlar 

105 Bildiğim her şey boşluktur: boşluk bildiğim her şey 

106 Bilmediğim her şey boşluktur: boşluk bilmediğim her şey 

107 Listelenmiş her şey boşluktur: boşluk listelenmiş her şey 

108 Her şey boşluktur: boşluk her şey 

 

 
Otuz Altı Fuji Dağı Manzarası 

 
 
 

Geceden ve gündüzden, olduğun her yer ve olan her şeyden, Sunyata Dağı asla uzakta 

değildir. O her yönde sonsuz, daima ulaşılabilir ve seni her zaman ikiliksizlikte (non-duality) 

karşılamaya hazır. Deneyimin her veçhesi onun değişmeyen, şifalı güzelliğini görmek için yeni 

bir manzara sunarken kalbinin ışığının kutsal yürüyüşünü aydınlatmasına izin ver. Ardından 

göreceksin ki yürüdüğün yer zaten daima Sunyata Dağı idi. 

James Low, 2019 

Çeviri: Mustafa Mert Çelebi, Nisan 2020 

http://www.simplybeing.co.uk/

