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ABD’ye göçtü. 1971’de New Jersey Hastanesi’nde staj›n› tamamla-
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Ayurveda uygulay›c›s› olan Maharishi Mahesh Yogi ile birlikte Ma-
harishi Ayur-Veda Products International’› kurdu. Burada bitkisel
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yazmaya bafllad›. K›sa zamanda s›ra d›fl› bir kariyer yapt›. Kitapla-
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Y aflamdaki en büyük açl›k, yiyece¤e, paraya, baflar›ya, statü-
ye, güvenli¤e, sekse veya hatta karfl› cinsin ilgisine olan aç-

l›k de¤ildir. ‹nsanlar bu say›lanlar› tekrar tekrar elde etmifl ama
yine de bir doyuma ulaflamam›flt›r; gerçekten de, sonuçta ilk
bafllad›klar› noktadan daha tatminsiz bir duruma gelmifllerdir.
Yaflamdaki en büyük açl›k, ancak kifli kendindeki sakl› k›sm›
meydana ç›karmaya raz› oldu¤unda ortaya ç›kacak olan s›rd›r.
Geçmiflin bilgelik geleneklerinde bu aray›fl, mevcut olan en de-
¤erli inciyi bulmak için dalmaya benzetilmifltir. fiiirsel bir dille
söylersek, s›¤ sular›n çok ötesine yüzmek, kendinizin derinlik-
lerine dalmak ve paha biçilmez inci bulunana kadar sab›rla ara-
mak zorundas›n›zd›r.

Bu inciye o ça¤larda, öz, Tanr›’n›n nefesi, yaflam suyu ya da
kutsal nektar denmifltir; biz buna daha nesire yak›n ve bilimsel
olan ça¤›m›zda basitçe, dönüflüm diyebiliriz. Dönüflüm, bir t›r-
t›l›n kelebe¤e dönüflümü gibi, biçimdeki köklü bir de¤ifliklik an-
lam›na gelir. ‹nsani terimlerle ise, korku, sald›rganl›k, flüphe,
güvensizlik, nefret ve bofllu¤u tam karfl›tlar›na dönüfltürmek
anlam›ndad›r. Bu gerçekten baflar›labilir mi? Kesin bildi¤imiz
bir fley var: ‹nsanlar›n ruhlar›n› kemiren gizli açl›¤›n para, statü
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veya güvenlik gibi d›fl etkenlerle bir ilgisi yoktur. Yaflam›n anla-
m›n›, ac› çekmenin sonunu arayan; sevgi, ölüm, Tanr›, ruh, iyi
ve kötü bilmecelerinin cevaplar›n› bulmak isteyen hep içerdeki
kiflidir. Yüzeyde geçirilen bir yaflam ise bu sorular› asla cevap-
layamaz ve bize bu sorular› sorduran ihtiyaçlar› tatmin edemez.

Kendi içinizdeki gizli boyutlar› bulmak bu en derin açl›¤›n›z› gi-
dermenin tek yoludur.

Bilimin yükseliflinden sonra bu bilme iste¤inin sönmüfl ol-
mas› gerekirken, aksine daha da güçlenmifltir. Yaflam›n sakl› bo-
yutlar›yla ilgili ö¤renecek yeni bir “gerçek” yoktur. Kimsenin
ölüme yak›n bir deneyim geçiren hastalar›n bilgisayar destekli
tomografi taramalar›n› veya derin meditasyon halindeki yoga-
c›lar›n MR taramalar›n› incelemesi gerekmez. Deneylerin bu
aflamas› görevini tamamlam›flt›r: fiuna emin olabiliriz ki, bilinç
nereye gitmek isterse, insan beyni de onu izleyecektir. Nöronla-
r›m›z en yüce manevi deneyimleri kaydetme yetisine sahiptir.
Bununla birlikte baz› aç›lardan sizler ve ben yaflam›n gizemi
hakk›nda atalar›m›zdan daha az fley biliyoruz.

Son birkaç bin y›lda oldukça geliflmifl bir serebral korteks
olan ve eski, içgüdüsel alt beyne üstün gelerek onu gölgeleyen
Üst Beyin ça¤›nda yafl›yoruz. Bu kortekse s›kl›kla yeni beyin de-
nir, bununla birlikte bugün yaflayan pek çok canl›da oldu¤u gi-
bi eski beyin insanlarda da milyonlarca y›l boyunca hâkim oldu.
Eski beyin fikirler ortaya koyamaz veya okuyamaz. Ancak his-
setme ve her fleyden önce var olma gücüne sahiptir. Atalar›m›-
z›n Do¤a’n›n her yan›nda mevcut olan gizemli bir varl›¤›n ya-
k›nl›¤›n› hissetmesine neden olan fley eski beyindir.

Yarad›l›fl›n her bir zerresinde bulunan bu varl›k sizin içinizi
de kaplamaktad›r. Siz, her ne kadar kendinizi muhtemelen ta-
mamen farkl› aç›lardan görseniz de, aç›lmay› bekleyen bir s›rlar
kitab›s›n›z. S›radan bir gün içerisinde; siz bir iflçisiniz, bir baba
veya annesiniz, al›flverifl merkezlerini yeni bir ürün için tarayan
bir tüketicisiniz, bir sonraki e¤lenceyi sab›rs›zl›kla bekleyen iz-
leyicilerden birisiniz.

S›rlar Kitab›
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Tek bir gerçekli¤in do¤rusunu yaflad›¤›n›zda, her s›r kendini bir
çaba ya da mücadele olmaks›z›n ortaya ç›kar›r.

Bu bizi o eski ayr›lma veya birlik seçimine götürüyor. Parça-
lanmak, z›tlaflmak, karanl›k ve ayd›nl›¤›n ezeli güçleri aras›nda
kalmak m› istiyorsunuz? Yoksa bu ayr›l›ktan art›k bir bütünlü-
¤e mi varmak istiyorsunuz? Siz hareket eden, düflünen ve hisse-
den bir yarat›ks›n›z. Maneviyat bu üçünü tek bir gerçeklikte bir-
lefltiriyor. Düflünme hissetmeye dikte etmiyor; hissetme inatla
üst beyne ayak diremiyor; eylem ise hem düflünce hem de duy-
gular “Bu do¤rudur” dedi¤i zaman ortaya ç›k›yor. Tek gerçek-
lik kolayca tan›nabilir, çünkü oradas›n›zd›r ve bir engel veya di-
renifl olmaks›z›n yaflam›n ak›fl›n› tecrübe ediyorsunuzdur. Bu
ak›fl içerisinde varoluflun do¤al halleri olarak ilhama, sevgiye,
do¤rulu¤a, güzelli¤e ve akla rastl›yorsunuz. Tek gerçeklik ruh-
tur, yaflam›n yüzeyi de bizim gerçek olan› keflfetmemizi engel-
leyen bin maskeli sahte bir k›yafettir. Bin y›l önce böyle bir ifa-
deye kimse itiraz etmezdi. Ruh her yerde yaflam›n gerçek kay-
na¤› olarak kabul edilmiflti. Bugün varoluflun gizemine yeni
gözlerle bakmak zorunday›z, çünkü bilim ve mant›¤›n ma¤rur
çocuklar› olarak, kendimizi bilgeli¤in öksüzleri haline getirdik.

Bu nedenle bu kitap iki alanda emek sarf etmeli. Birincisi, si-
zi gerçekten de yaflam›n sakl› boyutlar›nda yatan bir gizem ol-
du¤una inand›rmal›. ‹kincisi ise, oraya ulaflmak için gerekli he-
ves ve tutkuyu hissetmenizi sa¤lamak üzere size ilham vermeli.
Bu haz›r olunana kadar ertelenecek bir proje de¤il. Siz buna kim
oldu¤unuzu ve neden burada oldu¤unuzu sorup durmay›
unuttu¤unuz günden beri haz›rs›n›z. Ne yaz›k ki, birço¤umuz
dönüflümü gerçeklefltirecek binlerce deneyimi d›fll›yoruz. ‹nkâr,
bast›rma ve flüphe için harcad›¤›m›z bu büyük çaba olmasa, her
yaflam aral›ks›z süren bir keflif yolculu¤u olurdu.

Sonuç olarak, yaflam›n›z›n tam bir heves ve ba¤l›l›kla araflt›r-
maya de¤er oldu¤una inanmal›s›n›z. S›rlar kitab›n› kapal› tut-
mak için binlerce küçük karar almak gerekmiflti, ancak flimdi
onu tekrar açmak için tek bir karar yetecek.

Girifl
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Yeni Ahit’te bulunan “‹ste, alacaks›n; kap›y› çal, kap› aç›la-
cak” cümlesini harfi harfine kabul ediyorum. Bu kadar basit.

Yaflam ile ilgili her s›rr› gerçekten, “Bilmeliyim, art›k daha faz-
la bekleyemem” diyebiliyorsan›z ö¤reneceksiniz. Bodhi a¤ac›n›n
alt›nda oturan Buda ve çölde fleytanlarla dövüflen ‹sa, tekrar et-
mek üzere do¤du¤unuz ruhun bu mücadelesinin sembolüdür.
fiuna flüphe etmeyin: Siz dünyadaki en önemli varl›ks›n›z, çün-
kü ruhun seviyesinde siz dünyas›n›z. Bilme hakk›n› kazanmak
zorunda de¤ilsiniz. Bir sonraki düflünceniz, duygunuz, hareke-
tiniz baharda da¤lardaki kaynak sular› gibi saf ve özgür akan en
derin manevi bilgeli¤i ortaya ç›karabilir. Her ne derece aksine
inanmam›z ö¤retilmifl olursa olsun, kendi s›rlar›n› kifliden son-
suza kadar saklamak mümkün de¤ildir.

S›rlar Kitab›
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Bildi¤iniz yaflam, daha derin bir gerçekli¤i örten ince bir
olaylar katman›d›r. Derin gerçeklikte, siz, flu anda olan, da-

ha önce olmufl veya olacak her olay›n bir parças›s›n›z. Derin
gerçeklikte, kim oldu¤unuzu ve amac›n›z›n ne oldu¤unu kesin
olarak biliyorsunuz. ‹nsanlar sizi bir baflkas›yla kar›flt›rmaz ya
da siz baflkalar›yla bir anlaflmazl›k yaflamazs›n›z. Yaflamdaki
amac›n›z yarat›lanlar›n genifllemesine ve büyümesine yard›mc›
olmak. Kendinize bakt›¤›n›zda sadece sevgi görüyorsunuz.

Bununla birlikte yaflam›n gizemi bunlar›n hiçbiri de¤ildir.
Bunlar› nas›l yüzeye ç›karaca¤›m›zd›r. Birisi bana yaflamda
gerçekten bir gizem oldu¤unu nas›l kan›tlayaca¤›m› sorsa, en
basit kan›t›m derin gerçeklik ile gündelik varoluflumuz aras›n-
daki bu büyük ayr›l›k olurdu. Sizler ve ben do¤du¤umuzdan
beri içimizdeki dünyay› iflaret eden sürekli bir ipucu ak›fl›na
maruz kald›k. Hiç hayretler içinde kald›¤›n›z bir an olmad› m›?
Böyle anlar ya güzel bir müzik eflli¤inde ya da içinizi titreten
do¤al bir güzelli¤in karfl›s›nda gelebilir. Ya da gözünüzün
ucuyla tan›d›k bir fleye –sabah gün ›fl›¤›na, rüzgârda sal›nan bir
a¤aca, uyurken sevdi¤iniz birinin yüzüne– bak›p o anda yafla-
m›n göründü¤ünden daha fazla bir fley oldu¤unu anlad›¤›n›z
bir zaman.
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Say›s›z ipucu yolunuza ç›km›fl olabilir, ancak aç›k bir me-
saj oluflturmad›klar› için göz ard› edilmifllerdir. Manevi bafl-
lang›çlar› flafl›rt›c› olan çok say›da insanla tan›flt›m: Çocukken,
bir büyükannenin ruhunun bedeni terk ediflini görmüfl, ›fl›k-
tan varl›klar›n bir do¤um günü partisine kat›ld›¤›na tan›k ol-
mufl, fiziksel varl›klar›n›n ötesine seyahat etmifl veya okuldan
döndü¤ünde asl›nda feci bir araba kazas›nda ölmüfl sevdi¤i
bir aile bireyini evin koridorunda görmüfl insanlar. (Bir adam
bana kendisinin yaflam›n›n ilk on y›l›nda bir baloncuk içinde
flehrin üzerinde yüksekten uçarak bilmedi¤i topraklara seya-
hat eden bir “baloncuk çocuk” oldu¤unu söylemiflti.) Milyon-
larca kifli –bu abart› de¤il, kamu anketleri buna tan›kt›r– ken-
dini kimi zaman beyaz bir ›fl›k içinde görmüfltür. Ya da Tan-
r›’dan geldi¤ini bildikleri bir ses duymufllar veya çocuklukta
görünmez muhaf›zlar›, uyurken onlar› koruyan gizli dostlar›
olmufltur.

Sonuç olarak, böyle deneyimler –bu gerçeklikten ince bir
imans›zl›k örtüsüyle ayr›lan bir gerçekli¤e yap›lan gerçekten
gizli yolculuklar– yaflayan çok fazla insan oldu¤unu anlad›m.
Bu örtüyü kald›rmak alg›n›z› de¤ifltirmek anlam›na geliyor.
Bu da kiflisel, tamamen öznel, ancak oldukça gerçek bir de¤i-
flimdir.

Her yerde bulunan, ancak bir flekilde tam bir mesaj olufltur-
mayan bir gizemi çözmeye nereden bafllars›n›z? Sherlock Hol-
mes gibi büyük bir polis hafiyesi araflt›rmas›n› temel bir sonuç-
tan bafllat›rd›: Bilinmeyen bir fley bilinmek istiyor. Bilinmek isteme-
yen bir gizem siz ona yaklaflt›kça kendini geri çekecektir. Yafla-
m›n gizemi bu flekilde hareket etmiyor: Nereye bakaca¤›n›z› bi-
liyorsan›z s›rlar› derhal ortaya ç›k›yor. Ama bu yer neresi?

Bedenin bilgeli¤i yaflam›n sakl› boyutuna güzel bir girifl nokta-
s›d›r; çünkü her ne kadar tamamen görünmez olsa da bedenin bil-
geli¤i tart›flmas›z gerçektir; bu t›p araflt›rmac›lar›n›n 1980’lerin or-
tas›ndan beri kabul edegeldi¤i bir gerçektir. Bundan önceki görüfl
beynin zekâ kapasitesinin eflsiz oldu¤u yönündeydi. Ancak daha
sonra ba¤›fl›kl›k sisteminde ve sonralar› sindirim sisteminde bir
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