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Yo, no soy nadie.

¿Quién eres tú? 

¿Quién es él? 

Yo no soy nadie. 

Desde el temprano amanecer hasta el 

ocaso y el anochecer,

yo, mi, mío;

yo - como grande, bueno, elevado-

el centrado infinito de mí mismo, 

todo esto no soy yo. 

Yo no soy nadie. 

Estoy libre de todo el yo, 

más allá de todo. 

¿Me conoces? 

Yo no soy nadie. 

Atascado en penas pasadas, 

perdiendo las alegrías presentes, 

ese no soy yo. 

Persiguiendo sueños futuros,

perdiendo la riqueza del ahora, 

ese no soy yo. 

No soy los agregados dolorosos e inseparables, 

el cansancio del karma no gastado, 

la tristeza que aparece día a día, 

ni el crítico interior. 

¿Me reconoces? 

¿Me escuchas? 

¿Me sientes? 

Yo no soy nadie. 

La carga de material samsárico, no soy yo; 

ni la prisión de la oscura ignorancia. 

No soy prisionero de la miserable autofijación
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ni una egoísta vida humana en decadencia.	

No soy yo el corazón irreparablemente roto. 

Ni la angustia inconsolable, la enfermedad 

física terminal, ni la carne de cadáver de una 

vida extinguida. 	

 ¿Me reconoces? 

Yo no soy nadie.

 ¿Me escuchas?

 ¿Me sientes? 

Yo, no soy nadie.	

Los ojos que ven las faltas de los demás, no son yo; 

ni la ceguera que se pierde de mis propias cualidades, 

ni los oídos que escuchan los chismes sociales, 

o la sordera al consejo del corazón de mis padres.

Ansioso por ser mayor cuando era joven 

y ahora infelizmente envejecido, yo no soy ese. 

Tampoco soy el que es feliz con esta vida, y 

que odia avanzar hacia la siguiente. 

No soy alguien que pierde la paz interior 

al buscar problemas externamente, 

ni alguien que pierde logros fáciles en el apego a gravosas luchas. 

No soy alguien que pierde amigos actuales de toda la vida, 

persiguiendo un amor temporal e inalcanzable.

Imagina conocerme. 

Yo no soy nadie. 

No soy alguien que pierde su sonrisa aquí y ahora	
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en el ver a la muerte mientras vive, 

ni alguien que pierde el camino de la libertad posterior 

en el apego a vivir mientras muere. 

Yo no soy nadie:

ni mis innumerables renacimientos, 

ni mi envejecimiento apremiante, 

ni mis dolores y sufrimientos indeterminados, 

ni mi fallecimiento seguro. 

Estoy libre del nacimiento, la vejez, la enfermedad  y la muerte.	

¿Me conoces? 

Yo no soy nadie. 

Encuentro mi verdadera naturaleza cuando no lo intento. 

Me veo a mí mismo cuando no miro. 

Me comprendo a mí mismo cuando no estudio. 

Me autorrealizo cuando no pienso. 

Cuando me asiento naturalmente en mí mismo, 

soy un cuerpo que experimenta la dicha vacua;

los ojos que miran hacia los campos puros de Buda, 

los oídos que escuchan la armonía de la sabiduría primordial, 

un corazón que siente la verdadera bondad amorosa. 

Soy el terreno auténtico de la pureza primordial, 

la energía desbloqueada de la presencia espontánea, 

el no oscurecido resplandor de la luminosidad, 

el método que autolibera las aflicciones, 

la puerta de entrada a la experiencia y realización 

que surgen por sí mismas.

¿Me reconoces? 

¿Me escuchas? 

¿Me sientes? 

Estoy aquí, 
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cerca, 

justo a tu lado.
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