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Mahasivarathri Günü    01 Mart 2003              Prasanthi Nilayam (akşam Diskuru) 
 

BİRLİĞİ DENEYİMLEMEK 
GERÇEK SATSANG’DIR 

 
Ey spiritüel arayış içinde olanlar! Bir insan bu dünyadan elini 

ayağını çekmiş biri de olsa veya bir aile reisi de olsa, 
bu dünyaya bağımlı olsa veya bağımlı olmasa da, eylemler yapsa da yapmasa da, 

kendisinde mevcut olan aynı Atma prensibinin başkalarında da 
mevcut olduğu idrakine varırsa, o insan daima, var oluşun her üç halinde de 

Tanrı’nın arkadaşlığını deneyimleyecek ve zevkini çıkaracaktır. 
             (Sanskrit dilinde bir Sloka) 
 

Salikler, her varlıkta mevcut olan Atma prensibinin birliğini idrak 
etmelidirler. Atma prensibinin birliğini anlamak için Satsang (iyi arkadaşlık) 
çok gereklidir. Satsang’ın anlamı, iyi insanlar, salikler veya arayış içinde 
olan kimselerle kurulan ilişkiler demek değildir. ‘Sath’, zamanın üç 
evresinde de hiç değişmeyendir. O, Atma prensibidir. ‘Sath’ ve ‘Chit’ bir 
araya gelince, sonuç Ananda (sürur) olur. Sath-Chit-Ananda, Atma’nın 
gerçek formudur. Buna Transandantal (deney üstü) Hakikat denir. Bu 
hakikati anlayabilmek için, üç mantra uygulanmalıdır. Bunlar, Bhadram 
Trunvantu, Bhadram Srunvantu ve Bhadram Kurvantu’dur. Bu üç prensibi 
uyguladığınız takdirde, Tanrı’yı aramanıza gerek yoktur.  

Bhadram Trunvantu’nun anlamı,ben, Atma’dan farklı biri değilim 
demektir. Bu dünyada Atma’dan başka bir varlık yoktur. Bhadram 
Srunvantu’nun anlamı ise, ben ondan başka hiçbir şeyi dinlemem demektir! 
Bhadram Kurvantu’nun anlamı ise, benim Sadhana yapmaya ihtiyacım yok 
demektir! İnsan Atma prensibinin birliğini anladığı takdirde, Sadhana 
yapmasına gerek var mıdır? İşitilen her ses Atma prensibinin bir 
yankımasıdır. Bunu idrak eden kimse, Atma’dan başka hiçbir şeye kulak 
vermeyecektir. 
İlahi Vasıf, tüm eylemlerin özüdür. Bhadram Trunvantu, Bhadram 

Srunvantu ve Bhadram Kurvantu’nun anlamı, İlahi Olan Darshan, İlahi 
Olan Sambhashan ve İlahi Olan eylemler sadece Tanrı’da 
somutlaştırılmıştır demektir. Bu nedenle, daima Tanrı’nın yanında olmak 
gerçek Satsang’tır. Tanrı tektir. O’na, izafeten ‘Sath’ denir. Ekam Sath 
Viprah Bahudha Vadanti (Hakikat tektir, fakat bilgeler ona çeşitli isimler 
vermektedirler). Zamanın üç evresinde de hiç değişmeyen O, ‘Sath’tır. Hiç 
sarsılmayan bir zihinle ve istikrarlı bir görüşle daima, O’nun, hiç 
değişmeyenin yanında yaşamalısınız. Düşünceleriniz, sözleriniz ve 
eylemleriniz istikrarlı ve kutsal olmalıdır. Fakat Kali (karanlık) Çağ’ın 
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etkisinde kalan modern gençlik düşüncelerini, sözlerini ve eylemlerini 
kontrolda zorluk çekmektedir. İstikrarlı bir görüşe sahip değillerdir. 
Verdikleri sözleri tutmuyorlar. Eylemleri, düşüncelerine ve sözlerine ters 
düşmektedir. 
 

Manasyekam Vachasyekam 
Karmanyekam Mahatmanam 

Manasyanyath Vachasyanyath 
 
(Düşünceleri, sözleri ve eylemleri tam bir uyum içinde olan kimseler asil 
kimselerdir; Bu uyumu sağlayamayan kimseler ise kötü kimselerdir.) 
 

Eylemleriniz, düşünceleriniz ve sözlerinizle uyum içinde olmalıdır. 
Düşünceleri, sözleri ve eylemleri harmonize edebilmek gerçek Satsang’tır. 
Öz’le birliği deneyimlemek gerçek Satsang’tır. Atma tektir. Bütün dünyayı 
[kendisine] çeker. Prakriti (Doğa) nedir? İnsanı aldatan/kandıran objelerden 
meydana gelmiştir. Doğadaki tüm objeler geçicidir. Kalıcı olan hiçbir şey 
bulamazsınız. Bunlar insanı cezbeder ve aldatır. Doğada geçici olarak 
bulunan objeler, insana sadece anlık mutluluk verirler. Veda’lar, Ritam 
prensibinden bahsederler. Bu, hiç değişmeyen Hakikat’i sembolize eder. 
Bütün dünyevi objeler değişime tabidirler. Ritam’ı geliştirdiğiniz vakit, hiç 
değişmeyenin ve ebedi İlahi Vasfın ne olduğunu anlayabileceksiniz. 

“Tanrı’nın vizyonunu nasıl görebilirim?” diye sorgulayabilirsiniz. Ey 
budala [insan]! Tanrı’yı aramaya ihtiyacın yok. Görebildiğin her yerde O 
mevcuttur. O, her nesnenin içine gizlenmiştir. Dış görünüşlere aldandığınız 
için O’nu farkedemezsiniz. Pashyati Iti Pashuhu (sadece dış görünüşe 
bakarak karar veren bir hayvandır). Her gördüğünüz şey, her 
deneyimlediğiniz şey Tanrı’nın tezahüründen başka bir şey değildir. 
Gerçekte, siz kendiniz Tanrı’sınız. Bu nedenledir ki, Veda’lar, “Ben 
Tanrı’yım ve Tanrı benden başka birisi değildir” inancını geliştirmesi için 
insanı teşvik eder. İsimler ve formlar çoktur fakat Tanrı tektir. Sarvam 
Khalvidam Brahma (gerçekte bütün bunların hepsi Brahman’dır). İlahi 
Vasıf’taki böyle bir birlik idrak edilmelidir. Görünüşteki çeşitliliğin altında 
birlik yatar. Satsang, birliği deneyimlemek demektir. Günümüzde insanlar 
Satsang’ı, spiritüel yolda yürüyenlerin bir toplantı alanı olarak düşünürler. 
İnsanlar bu gibi topluluklara girerler ve Satsang yaptıklarını zannederler. 
Fakat kelimenin tam anlamı olarak bu Satsang değildir, çünkü iyi 
olduklarını düşündüğünüz insanlar kötüye dönüşebilirler. Böyle bir 
değişme, eninde sonunda zaten olur. Böyle geçici bir ilişki nasıl olurda 
sonsuz bir mutluluk bahşedebilir? Bu imkansızdır. Bu güne kadar insanlar 
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Satsang’ın gerçek anlamını ve onun önemini anlayamamışlardır. Bana 
arkadaşını göster sana senin kim olduğunu söyliyeyim. Kendinizi kısa 
ömürlü ilişkilere bağladığınız takdirde, bunun sonucu da muhakkak geçici 
olmak zorundadır. Sadece ve sadece gerçek ve ebedi olan İlahi Vasıf ile 
arkadaşlığınızı geliştirmelisiniz. İlahi Vasıf kati olarak içinizde mevcuttur. 
Onu dışarıda bulamazsınız. Dış dünya değişime tabidir. Dünya, maddelerin 
bileşiminden başka bir şey değildir. Bu dünyadaki her şey geçicidir. Hiçbir 
şey kalıcı değildir ve gördüğünüz her şey hayalidir/yalandır. Sadece, 
görünmeyen Atma prensibi gerçektir ve ebedidir. 

“Tanrı nerededir?” diye bir soru sorduğunuz vakit, bazı insanlar 
elleriyle bedenlerini göstererek, “O, benim içimde,” diyeceklerdir. Fakat 
beden kalıcı değildir. Bu nedenle, bu cevap doğru bir cevap değildir. 
(Swami elinde bir gül tutarak) Çiçek Benim elimde, çiçek Benden küçük 
dediğim vakit ve aynı şekilde de siz Tanrı benim içimde, ben Tanrı’dan 
daha büyüğüm! dediğinizde yanlış söylemiş olursunuz, gerçekte tüm dünya 
Tanrı’nın avucunun içindedir. Bu nedenle Tanrı benim içimdedir demek 
doğru değildir. Siz Tanrı’nın içindesiniz. Her şey Tanrı’nın içindedir. 
Dünyanın bizzat kendisi Tanrı’nın tezahürüdür. Bu, Transandantal 
Hakikattir. Bu, hiç değişmeyen hakikattir. Sivam kelimesi Hakikat’i 
sembolize eder. Burada Hakikat, bedeninizle ilişkili değildir. O, hiç 
değişmeyen ve ebedi Sath ile ilişkilidir. Günümüzde insanlar fiziksel ve 
dünyevi anlamlara göre hareket etmektedirler ve sonuç olarak da zihinlerini 
bulandırmaktadırlar. 
İnsan hayatı bir ağaca benzetilebilir. Asuya (kıskançlık) ve Ahamkara 

(ego), ağacı kemiren kurtlar gibidir. İnsan kendisini bu kurtlardan 
temizlediği gün gerçek bir insan olacaktır.  

Bu gün bilmeniz gereken şey ebedi ve değişmez olan Hakikat’in 
prensibidir. Narasimhamurthi (daha önceki konuşmacılardan biri) İlahi 
Vasfın, Atma prensibi formunda olduğunu söyledi. İnsan Atma’yı nasıl 
tahayyül edebilir ki? Atma’nın formu yoktur. Formu olmayan bir şeyi insan 
nasıl tahayyül edebilir ki? Atma’nın formu sürur’dur. O herkeste mevcuttur. 
İnsan Ananda’nın somutlaşmışıdır. Fakat maddi objelere kanan insan 
sürur’u deneyimleyememektedir. İnsan maddi objelere ulaşmak için can 
atmamalıdır. Bunların ömrü ne olabilir ki? İşte bir çiçek. Şimdi taze ve canlı 
görünüyor fakat yarın tamamen solmuş olacak. Bunun gibi tüm objeler 
zaman süreci içinde değişmeye mahkumdurlar. Atma ise kalıcıdır. Ananda 
kalıcıdır. Sürur sadece deneyimlenebilir; kelimelerle ifade edilemez. 
Hiçkimse sürur’un doğasını izah edemez. Bu ancak deneyimle anlaşılabilir. 
Daha öncede size söylediğim gibi, Drishti’niz (vizyonunuz), Sravanam’ınız 
(işitmeniz) ve Karma’nız (eyleminiz) devamlı olarak Atma üzerinde 
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odaklanmalıdır. Böyle olduğu takdirde muhakkak ki, Nijananda’yı, 
Nityananda’yı ve Advaitananda’yı (gerçek, ebedi ve non-dual sürur’u) 
deneyimleyeceksiniz.  
İnsanlar oturup bir müddet meditasyon yaparlar ve sevinç göz yaşları 

dökmeye başlarlar. Sürur’u deneyimlediklerini söylerler. Bu onların 
imajinasyonundan başka bir şey değildir. Sürur öylesine gelip ve gidici bir 
şey değildir. O, kalıcıdır. Uyanıklık halinde, rüya halinde veya derin uyku 
halinde, hangi halde olursanız olun, sürur’u devamlı olarak deneyimliyor 
olmalısınız.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Atmik sürur’u daha genç yaşta iken elde etmeye çalışmalısınız. Yegane 
çabanız bu olmalıdır. Düşünceleriniz, sözleriniz ve eylemleriniz buna 
hedeflenmelidir. İşte buna gerçek Satsang denebilir. Dünyevi deneyimler, 
her ne kadar uzun ve zevkli olsalar da, ebedi sürur’u bahşedemezler. Ebedi 
sürur’u ancak Tanrı’nın arkadaşlığında deneyimleyebilirsiniz. Tüm dünyevi 
eylemler ve deneyimler değişmek zorundadırlar. Sadece Atma hiç 
değişmeyendir. Sanskrit’de bundan Ritam diye söz edilir. Bu ebedi prensibi 
deneyimlemenin yolu, bedene olan bağımlılıktan kurtularak, sizin içinizdeki 
Atma’nın başkalarının içindeki Atma ile aynı olduğu hakikatini anlamakta 
yatar. Nasıl aynı elektrik akımı çeşitli ampuller içerisinden geçerse, aynı 
Atma da bütün varlıklarda mevcuttur. Ekatma Sarva Bhutantaratma (tüm 
varlıklarda aynı Atma mevcuttur). Fakat günümüzün insanı böyle bir açık 
fikirliliğe sahip değildir. Sevginin gerçek formu olan İlahi Vasfı 
deneyimleyebilmek için sevginin bizzat simgesi haline gelmeniz gerekir. 
İlahi Vasıf ve Sevgi birbirinden ayrı şeyler değillerdir. İnsana böyle kutsal 
ilahi olan bir prensip bahşedildiğine göre şöyle denir, Jantunam Nara 
Janma Durlabham (bütün canlı varlıklar arasında insan enkarnasyonu en 
nadir olanıdır). 

Bu gün insan gamyamu’nun (yaşamın amacının) ne olduğunu 
soruşturmamaktadır. Yaşamının amacını öğrenmeye çalışmak yerine insan 
janmamu’su (dünyevi yaşamı) ile uğraşmaktadır. Hayvanlar ve böcekler 
dahi dünyadaki yaşamlarından dolayı endişelidirler. Yaşamın sırrını bilmek 
önemli değildir; insan, yaşamın amacını bilmelidir. Önemli olan budur. 
Yaşamımızın amacı, Atma prensibinin sembolize ettiği Hakikat’tir. Yaşamın 
amacını araştıracağı yerde, insan yaşamın sırrını öğrenmeye çalışmaktadır. 
Bu boş bir çabadır. Sayısız enkarnasyonlar dahi bunu anlamak için yeterli 
olmayacaktır. Zihninizi gamyamu’ya (hedefe) odaklayın. Jamnamu (yaşam) 
için endişelenmeyin.  

 



 5 

 
Adi Şankara şöyle demişti, 

 
Punarapi Jananam Punarapi Maranam 
Punarapi Janani Jathare Sayanam 
Iha Samsare Bahu Dustare 
Kripayapare Pahi Murare. 

 
(Ey Rab’bim! Ben bu ölüm ve doğum çemberine yakalandım; zaman zaman 
anne rahminde kalmanın ıstırabını çekiyorum. Bu dünyevi yaşam 
okyanusunu geçmek çok zor. Lütfen beni bu okyanusun öbür tarafına geçir 
ve bana kurtuluşu ihsan et.) 
 

Tekrar tekrar doğarak, zaten şimdiye kadar görmüş, yapmış ve 
deneyimlemiş olduğunuz şeyleri tekrar görmek, yapmak ve deneyimlemek 
için gelirsiniz. Tekrar doğmamak için doğduğunuzu, artık idrak etmelisiniz. 
Yaşamınızın emellerini gerçekleştirecek şeyleri görmeli ve 
deneyimlemelisiniz. Bu ise Atma prensibinin birliğidir. Atma’yı 
deneyimlediğiniz takdirde artık başka bir şeyi deneyimlemenize gerek 
kalmaz. Bu gün burada binlerce insan bir araya gelmiş bulunuyorsunuz. Her 
biriniz ayrı bir forma ve davranışa sahipsiniz. Fakat hepinizde parlayan 
Atmik nur tek ve aynıdır. Ampul yanarken insan oturup dersini yapabilir. Bir 
başkası ise yanlış hesaplamalarla defterlerini tutabilir. Daha bir başkası da 
kötü niyetli mektuplar yazabilir. İnsan her ne yapıyorsa yapsın aydınlık olan 
ışık etkilenmez ve lekelenmez. O sadece bir tanık olarak kalır. Aynı şekilde 
de Atma insanın her yaptığı şeyin ebedi bir tanığı olarak kalır. Dışa dönük 
faaliyetler değişime uğrar fakat ebedi Hakikat olan Atma her zaman için 
aynı olarak kalır.  

Tanrı tektir; hedef tektir. Bu aynı şey şu beyanlarda da ifade 
edilmektedir: Ben ışığın içindeyim; ışık benim içimde, Ben ışığım. Burada 
“Ben” sevgi ve [Tanrı’ya] bağlılığı sembolize eder ve ışık da bilgeliği temsil 
etmektedir. “Ben ışığın içindeyim” dediğiniz vakit bunun anlamı, bilgelik 
[Tanrı’ya] bağlılığı içeriyor demektir. “ışık benim içimde” beyanı ise 
[Tanrı’ya] bağlılığın bilgeliği kapsadığı hakikatini yansıtır. Işık ve sevgi, bu 
iki sözün birliğini anlamanız gerekir. Gerçeği bilmek için, [Tanrı’ya] 
bağlılık önceden bilinmesi gerekli olan şeydir. Sevgiyi her geçen gün daha 
da geliştirerek sonuçta onu bilgeliğe dönüştürmelisiniz. Zihnin kaprislerine 
kulak asmamalısınız. Her ne olursa olsun, vizyonunuz kesin olarak Atma 
üzerinde odaklanmalıdır. Böylece [Tanrı’ya] tek-noktada odaklanarak, eski 
zamanın azizleri ve ermişleri yaptıkları kefaret sonucunda sürur’u 
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deneyimlemişlerdir. Günümüzde insanlar mantra’lar söylüyor ve zikir 
yapıyorlar. Bunları, zihinsel tatmin olarak yapmaktadırlar. Huzur elde 
etmeyi istemektedirler. Fakat gerçekte bu uygulamalardan kazandıkları şey 
huzur değil de huzurun parçalarıdır! Tespihte 108 tespih tanesi vardır, fakat 
onların üzerine dizildikleri iplik tek ve aynıdır. Bu İlahi Vasfı sembolize 
eder. 
İlahi Vasıf bütün dünyayı kendisine doğru çeken bir mıknatıs gibidir. 

Bazı yerlerde bu çekiş gücü maksimumdur. Bu çok özel bir şeydir. İşte bir 
örnek. Birçoğunuz burada toplanmış bulunuyorsunuz. Size kim davetiye 
gönder miştir? Sizi buraya cezbeden şey İlahi Olan Mıknatıs’tır. Bu 
mıknatıs sadece burada değil her yerde mevcuttur. Burada, orada ve her 
yerde İlahi Vasıf, Atma formunda mevcuttur. Burada, ilahi olan cazibenin 
gücünü deneyimleyebilirsiniz. Bu güç, sadece istemekle elde edilemez. 
Ancak sevgi yoluyla elde edilebilir. Sevgi, ‘kaynaktan’ zuhur eden bir 
şeydir. O, ‘zorlama’ ile elde edilemez. Dünyevi bilgi size zorla ite kaka 
verilebilir fakat Sevgi doğal bir şekilde içinizden fışkırmalıdır. Sevgi 
Tanrı’dır. Sadece Sevgi gerçek bilgeliği bahşedebilir. Jnanad evatu 
Kaivalyam (bilgelik insanı kurtuluşa götürür). 

Dünyevi bilgi çoklukla/çeşitlilikle ilişkilidir. Sevgi, çokluk içindeki 
birliği görmenizi sağlar. Bundan böyle, Sevgi’yi geliştirmelisiniz ve aynı 
Öz’ün herkeste mevcut olduğu temel hakikati anlamalısınız. Değişik 
insanlar, değişik yiyecekler alarak açlıklarını giderebilirler. Yiyecekler 
çeşitli olmasına rağmen açlık aynıdır. Böyle birliği anlamalısınız. Her 
biriniz birer değişik Sadhana (spiritüel uygulama) yapabilirsiniz. Sadhana 
her ne olursa olsun Atma anlayışı içinde yapılmalıdır. Birlik prensibini 
anlamak için gayret sarfetmelisiniz. [Bunu anlamak] bile gerçek bir 
Sadhana yerine geçer. İçinizdeki Sevgi prensibi istikrarlı olmalıdır. Modern 
gençlikteki sevgi ise tereddütler içinde bocalamaktadır. Bir gün kutsallaşır 
ertesi gün ise kutsallıktan uzaktadır. Böyle bir sevgi gerçekten [Tanrı’ya] 
bağlılık olarak kabul edilemez. Ekam Sath (İlahi Olan tektir). Siz ışığın 
içindesiniz ve mücadele sizin içinizdedir. Bunu daima hatırınızda tutun. 
Eğer Atma prensibini anlamak istiyorsanız hiçbir zaman çeşitliliğe meydan 
vermeyin. Bu dünyada gördüğünüz ve işittiğiniz her şey sadece yansımalar, 
etkiler ve yankımalardır. Hakikat sizin içinizdedir. Gördüğünüz gibi burada 
birçok öğrenci var. Bunlar nereden geldiler? Onlar Benim yansımalarımdır. 
Aksi takdirde onları göremezsiniz. Aynı şekilde, her şahıs ve her obje sizin 
kendi yansımanızdır. Hayat, Samyoga (birleşen) ve Viyoga (ayrılan) 
dalgalardan teşekkül eden bir okyanusa benzer. Bu ikiliği anlayışla 
karşılamalısınız. Atma prensibi bu birleşme ve ayrılmanın ötesindedir. Bana 
göre, ne Samyoga ve ne de Viyoga vardır. Viyoga, ancak Samyoga olduğu 
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vakit meydana gelir. Bunlar sadece sizin imajinasyonunuzdur. Atma 
prensibini anlayabilmeniz için, bu gibi imajinasyonlardan kurtularak Ekam 
Sath inancını geliştirmelisiniz. Sadece bir vardır, iki değil. O, hiç 
değişmeyendir ve varlığın her safhasında, her zaman aynı olarak 
kalmaktadır. Bu hakikati bilmek için Satsang’a katılmalısınız.  

Bu beden toplumun bir Angamu’sudur (bir uzvudur). Angamu’da 
Sangamu (niteliklerin/sıfatların birliği) [vardır], Sangamu’da bir Jangamu 
(bireysel ruh) ve Jangamu’da Lingamu (Paramatma) vardır. Linga, bizim 
hayat prensibimiz olan Atma’dır. İşte bu nedenledir ki, Atma, Linga formu 
olarak kabul edilir. Linga’nın ne bir başlangıcı ne de bir sonu vardır. Ne bir 
başı ne de ayakları vardır. Bu bakımdan, ibadet ederken onu istediğiniz 
şekilde koyabilirsiniz. Atma bir isme sahiptir fakat belirli bir formu yoktur. 
O’nun gerçek formu sürur’dur. O, kati olarak hepimizin içindedir. Dışa 
dönük mutluluk için can attığınız vakit sizde doğuştan var olan sürur’u 
kaybedersiniz.  

Bu gün hayırlı Şivaratri günüdür. Şivam nedir? O’nun anlamı 
hayırlı/uğurlu demektir. Tanrı, Satyam, Şivam, Sundaram’ın (Hakikat, 
Hayırlılık ve Güzellik) somutlaşmışıdır. Bütün gördüğünüz, işittiğiniz ve 
deneyimlediğiniz her şey Tanrı’ya adanmalıdır. 

Tridalam Trigunakaram Trinetramcha Triyayudham; 
Trijanma Papa Samharam Eka Bilvam Sivarpanam. 

(Elinde, üç doğumun günahlarını yok eden üç çatallı mızrağı olan, üç-gözlü 
Rab Şiva’ya üç-yapraklı Bilva yaprağını sun.) 
 

Kendi imajinasyonlarına dayanarak insanlar çeşitli Sadhana’lar ve 
çeşitli şekillerde ibadet yaparlar. Sadhana her ne şekilde olursa olsun, 
kararınızdan vazgeçmemelisiniz. İnsan tek-noktalı bir dikkate sahip 
olmalıdır. İnsan sadece birlik prensibine kulak vermelidir. İnsan eylemlerini 
Tanrı’ya adamalıdır. Karmanyevadhikarasthe Ma Phaleshu Kadachana 
(Eylem sizin görevinizdir fakat meyvesi sizi ilgilendirmez). Her ne 
yaparsanız yapın, bu, Tanrı’yı mutlu edecek şekilde olmalıdır. Sarva Karma 
Bhagavad Preethyartham (yaptığınız her eylemi Tanrı’yı mutlu etmek için 
yapın). Böyle olunca hiçbir günah size yaklaşmayacaktır. Atma prensibini 
deneyimlemek için bundan daha kolay bir yol yoktur. Günümüzde çeşitli 
insanlar çeşitli yolları takip etmektedirler ve sıkıntılar/dertler içinde 
boğuşmaktadırlar. Bu çeşit hayaller kargaşalığa sebep olmaktadır. Bu 
kargaşalığın sonucu olarak da sizi Tanrı’ya bağlayan ‘fitil’i kaybedersiniz. 
Gerçekte, siz kendiniz Tanrı’sınız. Ben Tanrı’yım. O, Tanrı’dır. Her şey 
Tanrı’dır. Bu hakikati idrak edebilmeniz için insan seviyesinden İlahi 
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Olan’ın seviyesine yükselmeniz gerekir. Çeşitliliğin altında yatan birlik olan 
Sath prensibini anlamalısınız. Akara’ya (forma) bakarak çeşitliliklere 
meydan vermemelisiniz. Tanrı’nın yardımıyla Ananda’yı 
deneyimlemelisiniz. Tanrı sizin gerçek varlığınızdır. Ananda’yı 
deneyimleyince, bizzat kendiniz Tanrı olursunuz. Farklılıklardan kurtulun. 
Her şey Tanrı’nın içindedir. Bu birliği daima hatırınızda tutun. Öğrenciler 
olarak derslerinizi takip etmelisiniz. Bütün çalışmalarınız fiziksel seviyede 
yer almaktadır. Derslerinizle birlikte, teklik prensibi üzerinde tefekkür edin. 
İlahi Vasfın birliği üzerinde sarsılmaz bir inanca sahip olun. Hiç 
değişmeyen ve ebedi Hakikat prensibini idrak etmenize yardımcı olacak bir 
Sadhana’yı uygulayın. Eğer Tanrı’ya çeşitli isimler ve formlar verirseniz  
Hakikat’i hiçbir zaman idrak edemezsiniz. İsimler ve formlar değişime 
mahkumdur. Rama kim idi? O, Daşarata’nın oğlu idi. Krişna kim idi? O, 
Yaşoda’nın oğlu idi. Bu şekilde sadece onların fiziksel ilişkilerini 
hatırlayacaksınız. Her hangi bir isme ve forma bağlı kalmadan Tanrı’ya 
ibadet ettiğiniz vakit O’nunla fiziksel ilişkiniz ortadan kalkar. Böylece 
hiçbir farklılık olmayacaktır. Tanrı’nın annesi kimdir? Hakikatte herkesin 
annesi O’dur. Tanrı’ya günümüzde çeşitli isimler, formlar ve fiziksel 
ilişkiler açısından baktığımız için çeşitli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu 
gibi ilişkilerden kendinizi kurtarmalısınız. Isavasyam Idam Jagat (bütün 
dünya Tanrı tarafından istila edilmiştir). Easwara Sarva Bhutanam (Tanrı, 
herkesin içinde ikamet edendir). Bu ikiz prensip üzerinde tefekkür edince 
insanlık arasındaki birliği tahayyül edebilirsiniz. İnsan ve insan arasında çok 
yakın dostluk ilişkisi olacaktır. İlahi Vasfı düşününce hiçbir farklılık ve 
zorluk olmayacaktır. Zorluklar gelip geçen bulutlar gibi gelir ve giderler. 
Onlar için endişelenmemelisiniz. Vizyonunuzu güneşe odaklanmış olarak 
tutun. Bazen bulutlar güneşi örtebilir. Böyle olunca endişe etmenize gerek 
yoktur. Sabırlı olmalısınız. Bulutlar kayıp geçince güneşi tekrar 
görebileceksiniz. Aynı şekilde, dünyevi kuruntuların bulutları da Atmik 
vizyonun önünü kapatabilirler. Böyle anlarda zihninizin karışarak çeşitli 
tereddüte düşmesine izin vermemelisiniz. Sabırlı olmalısınız. Bulutlar 
geçecek ve ‘güneş’ tekrar çıkacaktır.  
 
İlahi Olan Atma’nın Somutlaşmışları! 

Bulutlara benzer bazı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Bunların peşinden 
sürüklenmeyin. Bütün bunlara aldırarak kendinizi harap etmeyin. İlahi 
Olan’ın seviyesine yükselmelisiniz ve şeytanın seviyesine düşerek 
soysuzlaşmamalısınız. İlahi Olan’ın seviyesine yükselebilmek için Satsang 
çok önemlidir. “Tek düşünce, tek vizyon ve tek eylem.” Bu üç şey 
birleştirilmelidir. Şivaratri, İlahi Olan’ın tekliğini idrak etme amacıyla 
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kutlanmaktadır. Bu gece Bajan söylerken bir tek düşünceye sahip 
olmalısınız. Bajan’ın sürur’unu deneyimlemelisiniz. Bu, non-dual bir 
sürur’dur. Bütün gece boyunca Bajan söylemenizin istenmesinin sebebi 
nedir? Bajan, zihninizi kontrol etmek ve İlahi Vasıf üzerinde odaklanmanız 
için söylenmektedir. Bazı insanlar Bajan söylerken bile dünyevi konuları 
tartışmaktadırlar. Bu gibi insanların yanına dahi yaklaşmamalısınız.  

Tyaja Durjana Samsargam; 
Bhaja Sadhu Samagamam; 
Kuru Punyam Ahorathram 

Kötü arkadaşlardan uzaklaşın; 
iyi arkadaşlarla bir olun ve 
gece gündüz faydalı işler yapın. 

Devamlı olarak Atma prensibini düşünmelisiniz. Ebeveynleriniz sizlere 
bazı dünyevi konulardan bahsetmek isteyebilirler. Ayırt etme/farklı 
muamelelerden söz edebilirler. Bunların faydasız şeyler olduğunu çok iyi 
bildiğinize göre bu gibi konuları dinlememelisiniz. Bırakın ne isterlerse 
söylesinler. Seçtiğiniz yoldan bir an için dahi ayrılmayın. “Anne, senin 
hoşlandığın veya hoşlanmadığın şeyler var ve benim de kendime göre 
düşüncelerim var. Sen benim annemsin ve ben de senin oğlunum ama 
düşüncelerimiz ve duyularımız farklı. Oğlun olarak sana hizmet vereceğim 
ve minnettarlığımı göstereceğim. Fakat hakikat yolundan ayrılamam,” 
diyerek annenizi ikna etmeye çalışmalısınız.  

Bu gece Lingodbhavam yer alacak. Ben bu Linga’yı 
(B.N.Narasimhamurthi’nin) duasına cevap olarak yarattım. Fakat içimden 
bir başka Linga daha çıkacak. Bu şekilde Ben, sayısız Linga yaratabilirim. 
Her şey Benim avcumun içindedir. Elimden, Karnımdan, Ağzımdan çıkan 
Linga’ların hepside aynıdır. Her nereye bakarsanız Atma prensibini 
görürsünüz. Bu birliği anlamalısınız. Eğitiminizle birlikte Atma duyusunu 
geliştirin. Atma duyusunu geliştirdiğiniz takdirde nefret, kıskançlık, vs., gibi 
kötü nitelikler yakınınıza dahi gelemiyecektir. Sancı ve ıstırap 
çekmiyeceksiniz. Non-dualizm halinde olacaksınız. İşte bu gerçek 
sürur’dur. 

Zihninizi Tanrı’ya odaklayın. O’nun emirlerine itaat edin. Böyle 
yaptığınız takdirde hayatınız kurtuluşa ulaşacaktır. Şimdi artık Bajan’lara 
başlıyabilirsiniz.  
Bagavan İlahi Diskur’unu, “Satyam Jnanam Anantham Brahma...” ve 
“Hey Şiva Şankara namami Şankara” Bajan’larıyla sona erdirdi. 

 


