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İlahi Diskur        16 Mart 2003               Brindavan 
 

HUZUR VE MUTLULUĞU ELDE EDEBİLMEK İÇİN 
İÇİNİZDE DOĞUŞTAN VAR OLAN 
İLAHİ VASFI DENEYİMLEYİN 

 
Bu dünyada her şeyi bilen bir kimse yoktur. 

Aynı şekilde, hiçbir yerde hiçbir şey bilmeyen bir kimseyi de bulamazsınız. 
Az bilen bir kimse aynı zamanda cahildir. 

Sadece Sambasiva her şeyi bilendir. 
      (Telegu dilinde bir Şiir) 

 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Herkes üzüntülerden kurtulup mutluluğu yaşamayı arzu eder. İnsanlık 
seviyesinden, İlahi Olan’ın seviyesine yükselebilmek için Satsang çok 
önemlidir. Eğer insan Satsang’a iştirak etmezse hayat anlamsız olur. 
Satsang’ın anlamı nedir? Birçok kimse, Satsang’ın saliklerle bir araya 
gelme olayı gibi yanlış bir anlayışa sahiptir. ‘Sath’, zamanın üç evresinde de 
hiç değişmeyen Hakikat prensibini sembolize eder. İnsan devamlı olarak, bu 
gibi ebedi prensip üzerinde tefekkür etmelidir. İnsanın dünyaya gelişinin 
amacı nedir? Bu sadece yiyip içmek ve eğlenmek demek değildir. 
Paropakarartham Idam Sariram (insan bedeni başkalarına hizmet vermek 
içindir). İnsan kendisini toplumun hizmetine adamalıdır. Tanrı, insana her 
türlü gücü bahşetmiştir. İnsan bedeni, iyi ve kötü şeylerden sorumlu olan 
duyulara bağlıdır. Bu nedenle, duyularını iyi bir şekilde kullanmak insanın 
en başta gelen görevidir. Rab Krişna, Bagavad Gita’da bunu Arjuna’ya 
öğretmiştir. Duyularını kontrol edemeyen kimse hayvandan daha da 
kötüdür. Hayvanlar bile duyuları üzerinde bazı kontrola sahiptirler. Fakat 
insan Vijnana, Sujnana ve Prajnana ile bahşedilmiş olmasına rağmen 
duyularını kontrol etmek için hiçbir gayret sarfetmemektedir. Kama, 
Krodha, Lobha, Moha, Mada ve Matsarya (arzu, öfke, hırs, delicesine aşık 
olma, gurur ve kıskançlık) hayvani eğilimlerdir. Günümüzde insan bu gibi 
hayvani eğilimleri geliştirerek hayvana dönüşmektedir. İnsan ne bir 
Mruga’dır (hayvandır) ne de bir Mrunmaya Swarupa’dır (cansız maddedir). 
Gerçekte insan Chinmaya ve Chidananda Swarupa’dır (bilincin ve sürurun 
somutlaşmışıdır). Böyle bir insanın hayvani nitelikleri geliştirmesi çok 
acıdır. İlk olarak insan duyularını kontrol altına almalıdır. İnsanın duyularını 
kontrol edebilmesini sağlayacak spiritüel uygulamalar mevcuttur.  

Sravanam (dinlemek), Kirtanam (şarkı söylemek), Vişnusmaranam 
(Vişnu üzerinde tefekkür etmek), Padasevanam (O’nun Lotus Ayak’larına 
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hizmet etmek), Vandanam (selamlamak), Archanam (ibadet etmek), 
Dasyam (kulluk), Sneham (arkadaşlık) ve Atmanivedanam (Öz’e teslim). 
İşte bunlar İlahi Vasfa giden kraliyet yollarıdır. Bu kraliyet yollarını 

terkederek, insan ormandaki bir hayvan gibi hareket etmektedir. Öncelikle 
bu hayvani niteliklerinden kurtulmaya çalışmalıdır. Ancak o zaman İlahi 
Olan’ın seviyesine yükselebilir. Bu dünyada birçok şeyleri görür, işitir ve 
deneyimleyebilirsiniz. Bunlar sizin içsel varlığınızın yansımasından, 
tepkisinden ve yankısından başka bir şey değildir. Dış dünyada gördüğünüz 
her şey gerçekte sizin bir parçanızdır. Şu örneğe bakın. Sizden nefret eden 
birisi var. Gerçekte sizin içinizdeki nefret, onun içinde nefret formunda 
temayüz etmektedir. Aynı şekilde, dalkavukluk veya çekiştirmek, iyi veya 
kötü de sizin kendi içinizin yansımasıdır. Dış dünyada gördüğünüz her şey, 
deneyimlediğiniz her şey, zevk veya acı her ne olursa olsun gerçekte sizin 
içinizden çıkmaktadır. Prapançha (dünya) dediğimiz vakit neyi 
kastediyoruz? Bu, Padartha’nın (maddenin) bileşimidir. Bu dünyadaki her 
şey geçicidir. Böyle kalıcı olmayan objeler nasıl olurda bize sonsuz süruru 
bahşedebilirler? Hakikati konuşmak gerekirse, insanda mutsuzluk/ıstırap 
diye bir şey yoktur. Kendi ıstıraplarınız için başkalarını suçlandırır ve onları 
eleştirirsiniz. Sizlere acı çektiren şey bizzat kendi kötü düşüncelerinizdir. Bu 
dünya, Samyoga ve Viyoga (birleşen ve ayrılan) dalgalardan teşekkül eden 
bir okyanustur. Her şey sizden kaynaklanmaktadır. Bu dünyada insandan 
daha üstün hiçbir şey yoktur. Bu nedenle şöyle denir, janthunam narajanma 
durlabham (bütün canlı varlıklar arasında insan doğuşu en nadir olanıdır). 
Dünya üzerindeki bütün varlıklar arasında insan en kutsal ve en saygın 
olandır. Fakat hayal alemine dalmış olan insan kendi gerçek doğasını 
anlamakta zorluk çekmektedir. Bu dünyada, ne iyi ve ne de kötü vardır. 
Gördüğümüz, işittiğimiz ve deneyimlediğimiz her şeyi; gözlerimizin 
gördüğünü, kulaklarımızın işittiğini ve zihnimizin deneyimlediğini 
zannederiz. Hakikatte bu böyle değildir. Her şey yansıma, tepki ve 
yankımadır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Sizler, hizmet veriyor, Bajan’lar söylüyor ve çeşitli spiritüel uygulamalar 
yapıyorsunuz. Bu yaptığınız faaliyetlerden ne kazanırsınız? Sizde iyi 
duygular oluşursa karşılığında zengin ödüller alırsınız. Ekdiğiniz buğday 
tohumundan mango meyvesi çıkmasını bekleyemezsiniz. Tohum ne ise ağaç 
da odur. Aynı şekilde de duyular ne ise sonuçta odur. İyi ve kötünün 
temelinde sizin duyularınız yatar. Bu nedenle asil düşünceler geliştirerek 
bütün dünyaya sevgi mesajını yayın. Herkesin erkek ve kız kardeşler olduğu 
duygusunu geliştirin. Başkaları olarak kabul ettiğiniz kimseler hakikatte 
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başkaları değildir. Onlar sizin kendiniz olanlardır. Hepsi de Tanrı’nın 
çocuklarıdır. Tanrı tektir. Toplum ise Tanrı’nın doğrudan doğruya bir 
tezahürüdür. Jivatwa (birey) ve Daivatwa (Tanrı) arasındaki fark nedir? 
Birey Viyaşti Swarupa’dır ve Tanrı Samaşti Swarupa’dır. Ağacın kendisi 
olmadıkça dalları da olamaz. Anne olmayınca çocuk olamaz. Su olmayınca 
balık yaşayamaz. Aynı şekilde de birey Tanrı olmadan var olamaz. Bunların 
her ikisi de birbirleriyle ayrılmaz ve çok yakın bir ilişki içindedirler. Bunu 
esas alarak Rab Krişna, Bagavad Gita’da şöyle beyan etmiştir, 
Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana (her canlı varlıktaki ebedi Atma 
Benim Varlığımın bir parçasıdır). 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Bu dünyada iyi ve kötü, liyakat ve günah gibi ikilikleri görüyor ve 
işitiyoruz. Bütün bunların kaynağı nedir? Bunlar, insanın Sankalpa’sından 
ve Vikalpa’sından (kararlarından ve eksikliklerinden) meydana çıkarlar. 
Dünyada iyi ve kötü diye bir şey yoktur, bu insanın zihninde mevcuttur. 
İnsan kutsal düşünceleri geliştirince, tüm etrafında kutsallığı bulacaktır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Tüm doğa cezbedici bir güç ile doludur. Dünya herkesi cezbeder. Bu 
cezbedici güç, yaratılışın temeli olan hiç değişmeyen ve ebedi olan Hakikat 
prensibinden kaynaklanmaktadır. Bu, Trikala’da, Triloka’da ve Triguna’da 
(zamanın üç evresinde, üç dünyada ve üç nitelikte) mevcuttur. Bu, iki değil 
sadece birdir. Ekam sath viprah bahudha vadanti ((Hakikat tektir, fakat 
bilgeler buna çeşitli isimler verir). Bu dünyada gördüğümüz tek şey işte bu 
Hakikat prensibidir. Paşyanapiçha na paşyati mudho (gördüğü halde 
gerçeği tanımayan kimse akılsızın biridir). İnsanın önünde gördüğü şey 
dünya değil de gerçekten Tanrı’dır. Fakat cehaleti yüzünden insan bu 
hakikati anlamaktan aciz, Tanrı’yı dış dünyada aramaya çalışmaktadır. 
Önünüzde gördüğünüz her şey gerçekten Tanrı’nın formlarıdır. Tanrı’yı 
gözlerinizin önünde görmenize rağmen, O’nu birgün bulacağınızı 
düşünmektesiniz. Bu ne kadar aptalca bir düşünce! Her şeyin Tanrı’nın 
somutlaşmışı olduğu kati inancını geliştirdiğiniz zaman, O’nu muhakkak ki 
herkeste bulacaksınız. 

Sarvata panipadam tat sarvathokşi siromukham, 
Sarvata sruthimalloke sarvamavrutya tiştati 
(elleriyle, ayaklarıyla, gözleriyle, başıyla, ağzıyla ve kulaklarıyla her 
tarafa yayılmış olan O, bütün evrene nüfuz etmiştir). 
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Bu dünyada Tanrı’nın tezahürü olmayan hiçbir şey yoktur. Tanrı’nın 
formu nedir? Dayvam manuşa rupena (Tanrı, insan formunda tezahür eder). 
Fakat insan, fiziksel formuna bakarak aldanıp kendisini sadece bir fani 
olarak kabul eder. Gördüğümüz her şey Tanrı’nın formudur. O, sürurun 
somutlaşmışıdır. Nityanandam paramasukhadam kevalam jnana murtim 
(Tanrı, ebedi sürurun somutlaşmışıdır. O, bir ikincisi olmayan Kadiri 
Mutlak’tır). Tüm dünya sürur ile kaplıdır. Hiçbir yerde üzüntü izi yoktur. 
Ama siz, Benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki, “Swami, 
Siz üzüntüyü/ıstırabı görmüyorsunuz ama biz onu her yerde görüyoruz.” Siz 
veya Ben görüyor olsak da olmasak da her yerde sadece sürur vardır. Sizler 
süruru unutarak sadece ıstırabı düşündüğünüz için sadece ıstırabı 
buluyorsunuz. Fakat Ben hiçbir yerde ıstırap bulmuyorum. Ben sadece 
sürur, sürur ve sadece sürur görüyorum. İlahi Vasfın somutlaşmışları 
olduğumuza göre, nasıl olurda ıstırap bizi etkileyebilir? Dünyanın geçici 
olan niteliğini idrak edemediğiniz için ıstıraptan etkilenmektesiniz. 
Gördüğünüz ve deneyimlediğiniz her şey Tanrı’nın bir yansımasıdır. Hiç 
kimseyi eleştirmeyin, bunu yaptığınız takdirde, ibadet etmekte olduğunuz 
Tanrı’yı eleştiriyor olursunuz. İşvara sarva butanam (Tanrı, her canlı 
varlığın içinde ikamet edendir). İsavasyam idam jagat (bütün evren Tanrı 
tarafından istila edilmiştir).  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Yakında başlayacak olan Yeni Yıl’da (Ugadi) ne gibi olayların yer 
alacağı hakkında spekülasyon yapmaktasınız. Yeni Yıl’ın size mutluluk 
veya ıstırap mı getireceğini düşünüyorsunuz. Yıl yeni olabilir ama, eğer eski 
ve kötü alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz bunun ne önemi olabilir ki? İyi 
sonuçlar arzu ediyorsunuz, fakat bunun için iyi şeyler yapıyor musunuz? 
Başkalarının size karşı iyi olmalarını istiyorsunuz, fakat siz onlara karşı iyi 
davranıyor musunuz? Eğer vicdanınızın sesine karşı hareket ederseniz, nasıl 
olur da mutlu olmayı bekleyebilirsiniz? Eylemleriniz arzularınıza uygun 
olmalıdır. İyi eylemler şüphesiz ki iyi sonuçlar verecektir. Günümüzde 
insanlar Adambara’ya (gösteriş içine) dalmışlardır. Böyle insanlar nasıl 
olurda Ananda’yı elde edebilirler?  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Gösterişli/tantanalı bir hayat sürmeyin. Adambara, Asanti’nin 
(huzursuzluğun) ana sebebidir. Adambara’dan kurtulun ve Ananda’yı elde 
etmek için çaba gösterin. Gerçek sürur dışarıdan elde edilemez; o, sizin 
kendi kalbinizin içinde yatar. Hakikatte sürur bütün dünyayı kaplar. Sizin 
zihinsel sapkınlıklarınız onu kötü görmenizi sağlamaktadır. Manah eva 
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manusyanam karanam bandhamokşayo (insanın kurtuluşundan ve 
esaretinden, her ikisinden de sadece zihin sorumludur). Bu nedenle zihninizi 
saflaştırmalısınız. İşte ancak o zaman gerçek bir insan olabilirsiniz. Eğer 
zihniniz kirli ise, kendinizi bir insan olarak kabul edemezsiniz. Faydalı 
eylemlerde bulunun. İyi sözler söyleyin. Kutsal bir hayat sürün. Bu şekilde 
hareket ettiğiniz takdirde başarılı/tatmin edici bir hayat süreceksiniz. Bu 
dünyada kötü bir şey yoktur. Kötü olarak gördüğünüz her şey sadece sizin 
kendi duyularınızın yansımasıdır. Etrafınızdaki her şey sizin kendi 
yansımanızdır. Eğer bir şeyi işaret ederek bu kötü derseniz, bunun anlamı 
sizin içinizdeki kötülüğün dışa yansımasıdır. Hiçbir zaman kötü düşüncelere 
fırsat vermeyin. Zihninizi tatlı düşüncelerle doldurun. İşte o zaman hayatınız 
da tatlı olacaktır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Bajan’lar söylüyorsunuz ve bunu Tanrı’yı mutlu etmek için yaptığınızı 
düşünüyorsunuz. Fakat Tanrı’nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bajan’ları 
kendi mutluluğunuz için söylersiniz. Mutluluğunuzu başkaları ile paylaşın. 
Tanrı sürur’un somutlaşmışıdır. Bu nedenle O, sizden hiçbir şey istemez. O, 
ebedi mutluluğun somutlaşmışı olduğuna göre O’nun başka neye ihtiyacı 
olabilir ki? O, dünyevi ve geçici mutluluklarla ilgilenmez. Bajan 
söylediğiniz vakit kalpleriniz temizlenir. Yaptığınız ibadet ve söylediğiniz 
Bajan’lar Tanrı’nın mutluluğu için değil de sizin kendi mutluluğunuz 
içindir. 
 
İlahi Olan Atma’nın Somutlaşmışları! 

Eğer bir insan gerçek bir Manava (insan) hayatı sürerse bu yeterlidir; 
çünkü onun içinde Madhava (Tanrı) vardır. Fakat maalesef insan 
günümüzde Danava (şeytan) hayatı sürdürmektedir. Baştan sona kadar 
şeytani eyilimlerle doludur. Durum böyle olunca nasıl mutluluk elde 
edebilir ki? Kalbinizi saflaştırıp oradaki sürur’u deneyimleyip size 
gelenlerle paylaşmalısınız. Zaman zaman öfke, hırs, kıskançlık, vs., gibi 
kötü nitelikler sizi zorlayabilir. Bunlar geçici bulutlara benzer ve sizi 
etkilememelidir. Kalbinizden kaynaklanan gerçek ve ebedi duyulara 
kendinizi verin. İnsanlar Lalitha Sahaşranama, Vişnu Sahaşranama, vs., 
diye terennüm ederler. İnsanın kalbi saflıktan yoksun olduğu müddetçe 
istediğiniz kadar Sahaşranama terennüm edin hiçbir faydası olmaz. 
Kalplerinizi bu Sahaşranama’ların özü ile doldurmalısınız. Hakikatte kalp 
tüm erdemlerin merkezidir. Fakat insan bunun kutsallığını 
kavrayamamaktadır. İnsan olarak doğmak büyük bir lütuftur. Hiç kimse 
insan hayatının kutsallığını ve tatlılığını kelimelerle ifade edemez. Bu 
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hakikati daima zihninizde tutun ve yaşamınızı kutsallaştırın. Sansangatwe 
Nissangatwam (iyi arkadaş insanı bağımsızlığa götürür). Satsanga’ya 
katılmalısınız. Bunun anlamı asilane eylemler yapanlarla birleşmek demek 
değildir. ‘Sat’ hiç değişmeyen ve ebedi olan İlahi Vasıftır. O, 
Çhidananda’nın (sonsuz sürur’un) somutlaşmışıdır. ‘Sat’ın eşliğinde olmak 
gerçek Satsanga’dır ve size sonsuz sürur’u bahşeder.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Sevgiyi geliştirince muhakkak ki sonsuz sürur’u deneyimleyeceksiniz. 
Sevgi Ananda’dır ve Ananda Sevgi’dir. Ancak sevgiyi geliştirip sürur’u 
deneyimlediğiniz vakit yaşamınız kurtuluşa ulaşacaktır. Sevgi yoluyla her 
türlü mutluluğu deneyimleyebilirsiniz. Bu ne dışarıdan elde edilebilir ne de 
çarşıdan satın alınabilir. Bu, insanın içinden kaynaklanır. Çarşıdan satın 
aldığınız bir objeye karşı sevgi geliştirirsiniz. Fakat böyle bir sevgi geçici, 
hayali ve yapaydır. Bu, kalbinizden kaynaklanan bir sevgi değildir. Sevgi 
hiçbir şekilde değişmeyendir. Sevgi Tanrı’dır ve Tanrı Sevgi’dir. Sayısız 
festivalleri kutlayabilirsiniz fakat sevgiyi geliştirmedikçe bunların hiçbirisi 
size sürur bahşedemez. Sevgiden elde edeceğiniz sürur bütün tariflerin 
ötesindedir. O sonsuzdur. 

Dünyevi sevgi ile İlahi Sevgi arasındaki fark nedir? Arkadaşlarınıza ve 
akrabalarınıza karşı beslediğiniz sevgi Anuraga’dır (bağımlılıktır). Buna 
hiçbir şekilde sevgi denilemez. İlahi Olan Sevgi ise kalple ilişkilidir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
İçinizde sevgi olduğundan hiç şüphemiz yok. Fakat bunu iyi bir şekilde 

kullanmıyorsunuz. Kalpten kalbe ilişkiyi geliştiren gerçek ve ebedi Sevgi’yi 
deneyimlemelisiniz. Böyle ilahi olan Sevgi çok güçlüdür. Hiçbir 
sınırlamaya tabi değildir. Herkesi kendisine çeker. Bu gün size çok önemli 
bir şey söylemek istiyorum. Şu Benim bedenim, baştan sonuna kadar çekici 
güç ile doludur. Bu, ilahi olan manyetik güçtür. Bu güç her zaman Bende 
olmasına rağmen Şivaratri’den bu yana gün be gün daha da artmaktadır. 
Dünyevi mıknatıslar sadece demir traşlarını çekerler, ilahi olan mıknatıs ise 
bütün dünyayı çeker. Sizler Swami’nin bacaklarının ağrıdığı ve bu yüzden 
rahat yürüyemediği gibi yanlış bir fikre sahipsiniz. Bende katiyetle hiçbir 
sancı yoktur. Eğer bir ayağımı öne doğru basarsam, Ayaklarımda mevcut 
olan muazzam çekici bir güç tarafından öbür Ayağım da çekilmektedir. 
Bildiğiniz gibi toprağa da çekici güç bahşedilmiştir. O sadece çeker fakat 
sancı yaratmaz. Swami’nin hiçbir acısı yoktur. Bu Benim içimde bulunan 
çekici güç her gün artmaktadır. Ellerimle her neye dokunursam dokunayım, 
elim ona yapışıp kalmaktadır. Bu manyetik güç her insanda da mevcuttur. 
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Tanrı, Hiranyagarbha formunda herkeste mevcuttur. Bundan böyle O, 
Hiranyagarbhaya Namah (altın rahimli olana selamlar) diye yüceltilir. Saf 
altın her hangi bir dönüşüme uğramaz. O herkesi çeker. Bu çekiş gücüne 
Swami’den başka kimsenin sahip olmadığı gibi yanlış bir anlayışa 
kapılmayın. Hakikatte bu sizin de içinizde mevcuttur. Eğer bunu iyi bir 
şekilde kullanırsanız, yavaş yavaş genişler. Söylemek istediğim sadece bu 
değil. Sizlere bir başka önemli noktayı daha söylemek istiyorum. Bu çekiş 
gücü arttıkça, Benim Darşan’ıma gelenlerin sayısı da artmaktadır. Bundan 
böyle, kontrol edilemiyecek kalabalıkta insanlar Benim Darşan’ıma akın 
edecekler. Gelecekte çok şaşırtıcı olaylara şahit olacaksınız. Tanrı herkesi 
Kendisine cezbeder. O’nun çekme gücü son derece kutsaldır ve herkesi 
büyülüyecektir. Şu anda sizlerle konuşurken bile Ayaklarım toprak 
tarafından çekilmektedir. Eğer bir ayağımı kaldırırsam toprak öbür ayağımı 
çekmektedir. Bunu hiç kimse önleyemez. Her geçen gün daha da 
artmaktadır. Bu, ilahi olan manyetik güçtür. Bu, hiç değişmeyen ve ebedi 
olan Transandantal Hakikat prensibinden kaynaklanmaktadır. Salikler posta 
ile her gün çeşitli melhemler ve yağlar göndermekteler. “Swami, bu 
melhemi kullan sancın azalacak,” diye yazıyorlar. Bu melhemler ve yağlar 
hiçbir şekilde fayda veremez. Hiçbir sancım olmadığına göre bu melhemleri 
ve yağları niçin kullanayım ki? Sizden tek istediğim şey sevginizdir. Bu 
sevgi kendisini katlayarak bütün dünyayı dolduracaktır. 

Hiçbir zaman sancım olmadı. Her zamanki gibi yürüyerek dolaşıyorum. 
Fakat bazen, toprağın çekme gücü dolayısıyla, ayağımı kaldırmak zor 
olmaktadır. Bu nedenle yavaş yürüyorum. Bu hakikati anlayamadığınız için 
Swami’nin ayaklarında sancı olduğunu tahayyül ediyorsunuz. Şunu tekrar 
söyliyeyim ki, Benim hiçbir sancım yok. Benim ıstırabım, endişelerim ve 
sıkıntım yoktur. Ben daima sürur içindeyim. Bu dünyada Benim sürur’umu 
engelleyebilecek tek bir kişi dahi yoktur. Fakat dünyevi duygularınız 
yüzünden sizler bunun aksini düşünürsünüz. Eğer bir sancınız varsa ilacı 
düşünürsünüz. Fakat sancı olmadığına göre ilaca ne gerek var ki? Sancı yok 
ve ilaç da yok. 

Bu dünyada her şey bir sınır içinde olmalı. Şu anda, bu beden fazla 
seyahat edemez. Güç her gün artmaktadır. Ayağımı kaldırmaya çalışıyorum 
fakat bu çok zor. Büyük bir gayret sarfetmeme rağmen ayak topraktan 
ayrılmıyor. Ancak Benim Sankalpam yoluyla bu ayrılma sağlanabiliyor. 
İlahi Vasfın prensibini anlamak çok zordur. İlahi Olan Sankalpa’yı hiç 
kimse anlayamaz. İlahi Olan gücü hiç kimse tahmin edemez. İnsanlar İlahi 
Vasfı kendi anlayışlarına göre anlamaya çalışırlar ve yanlış tahminler 
yaparlar. İnsanlar, meyve ile yüklü ağaçlara taş atarlar. Aynı şekilde bu 
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dünyada asil ve takva ehli olan kimseler de zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 
İlahi Vasıf anlaşılamamaktadır.  
 

Rab’bin öyküleri çok harikuladedir ve her üç dünyada kutsaldır.  
Onlar dünyevi bağımlılıkların sarmaşıklarını biçen orağa benzerler. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Hakikat yolunu izleyin. Hayatınızın en yüce hedefi budur. İnsan olarak 
doğmak çok kutsaldır. Bu sadece yiyip içmek ve dünyevi zevklerin tadını 
çıkarmak için değildir. Dünyevi sorumluluklarınızı yerine getirebilirsiniz. 
Başkalarına yardım edebilirsiniz. Ailenize iyi bir şekilde bakabilirsiniz. 
Fakat bunlar hayatınızın hedefi değildir. Tanrı’yı sevin. En yüce hedefiniz 
budur. Sevgiden daha büyük şey yoktur. Sadece sevgi hayatınızı 
kurtarabilir. Bu nedenle, Bangaru! sevgiyi geliştirin. 

Sizler Hiranyagarbha’nın somutlaşmışları olduğunuz için Ben size 
Bangaru (altın) diye hitap ediyorum. Bedeninizde çeşitli metaller vardır. 
Bunlar olmadan beden yaşayamaz. Bu hususta doktordan veya bir ilim 
adamından bilgi alabilirsiniz. Bütün dünyada mevcut olan manyetik güç 
sizin bedeninizde de mevcuttur.  

Bazı insanlar ilahi mıknatısın gücünü anlayamazlar. Bunun üzerinde, 
“Eğer ‘mıknatıs’ta çekme gücü varsa, bizi niçin çekmiyor?” diye tartışırlar. 
Pas ve toz dolu olan bir demir parçasını bir mıknatıs nasıl çekebilir ki? Pas 
ve toz temizlendiği vakit mıknatıs o demir parçasını hemen çekecektir. Aynı 
şekilde sizlerde İlahi Vasıf tarafından cezbedilebilmeniz için zihninizdeki 
pislikleri temizlemelisiniz. Bunu yapmak için de hiçbir fiziksel zorlamaya 
gerek yoktur. Hiçbir spiritüel uygulamaya gerek yoktur. Kalbinizde sevgiyi 
geliştirmeniz yeterlidir. Sadece sevgi yoluyla Transandantal Hakikat 
prensibini elde edebilirsiniz. Transandantal Hakikat üzerinde bazı kitaplar 
okumuş olabilirsiniz. Fakat hiç kimse bunun gerçek manasını anlamamıştır. 
Bu, hiç değişmeyen ve her tarafı istila etmiş olan Atma prensibidir. 
Böylesine kutsal bir sevgi sadece Tanrı Sevgisi ile mümkündür. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Önümüzdeki gelecek günlerde Swami’nin genişlemekte olan ilahi 
görkemine şahit olacaksınız. Bütün dünyayı kendisine çekecektir. İnsanların 
ayakta bile durabilecekleri tek bir yer kalmayacak. Şu son ay içinde olan 
büyük değişiklikleri sizler kendiniz de görebilirsiniz! Herkes Swami’nin 
cazibesine kapılmaktadır. Sevgisi çok güçlüdür. 

Bu bir hastalık değildir. Bu Bende ne bir ıstırap ve ne de huzursuzluk 
yaratmaktadır. Bu ilaçlarla tedavi edilemez. Bunun yegane ilacı sevgidir. 
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Uzun yıllar Swami ile yakın ilişkisi olan çok sayıda insan vardır. Onlar dahi 
hakikati kavrayamamaktadır. Böyle bir hayat sürmenin ne faydası vardır ki? 
İlk önce Swami’yi anlamaya çalışmalısınız. Bir tabağın gümüşten 
yapıldığını kabul ettikten sonra onun değerini tahmin edebilirsiniz. Fakat hiç 
kimse İlahi Vasfın değerini tahmin edemez. Hiçbir ilaç İlahi Vasfı 
etkileyemez. O’nun tek ilacı sevgidir. O, ebedi hakikat prensibi ile 
bağdaşlatılmalıdır. Böyle bir sevgi herkese yayılacaktır. Siz sadece sevgi 
için doğuyorsunuz. Sevgiye ihtiyacınızın olmadığını söyleyemezsiniz. İlahi 
Vasfı sevgi yoluyla elde etmek zorundasınız. İnsan doğuşunun amacı budur. 
Eğer bu hedefi gerçekleştiremezseniz insan olarak doğmanın ne kıymeti var 
ki? Yaratıcı kimdir? Acaba siz kendi başınıza doğabilir miydiniz? Hayır. Bu 
Tanrı’nın İrade’sidir. O size bir beden vermiştir. Bu, O’na hizmet vererek ve 
taparak kutsallaştırılmalıdır. Sizler dünyaya örnek olmalısınız. Herkesin 
huzuru ve mutluluğu için çalışın. Başkalarının kendinize yapmalarını 
istediğiniz şeyleri siz başkalarına yapın. Eğer kendiniz ıstırap çekmek 
istemiyorsanız, başkalarının ıstırabını hafifletmeye çalışın. Kendi rahatınızı 
ve mutluluğunuzu başkalarıyla paylaşın. Herkesin mutluluğu için dua edin.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Bir süre sonra göreceksiniz ki, İlahi görkem her geçen gün daha da 
fazlalaşarak sizlere sevinç ve sürur bahşedecektir. Yakında dünya 
üzerindeki bütün huzursuzluklar yok olacak. Bu günlerde her yerde şiddet 
olayları ile karşılaşıyoruz. Fakat her ne oluyorsa olsun, bu gerçekte sizin 
iyiliğiniz için olmaktadır. Herkes kutsal duyguları geliştirecek. Herkes ilahi 
sürur’u tadacak. Bütün uluslar yakında huzura ve mutluluğa kavuşacak. 
Artık zorluklar ve ıstırap olmayacak. Istırap çekeceğinizi düşünerek korku 
içindesiniz. Gerçekte üzüntü ve ıstırap diye bir şey yoktur. Bunlar sizi nasıl 
etkileyebilirler ki? Daima mutluluk ve sürur içinde olun. İlahi Atma’nın 
somutlaşmışları gibi hareket edin ve ilahi sürur’un tadını çıkarın. Benim 
sizlerden beklediğim şey budur. Her birey mutlu olmalıdır. Her çocuk mutlu 
olmalıdır. Hiç kimse ıstırap gözyaşları dökmemelidir. Zorluklar olabilir 
fakat bunlar sonuçta mutluluğa gidecektir. Çok yakında bu dünyada herkes 
ideal bir hayat yaşayacaktır. Sevgi güçle elde edilemez; Kaynaktan doğal bir 
şekilde çıkmalıdır. Güç, korku yaratır. Sevgiyi yok eder. Bırakın ilahi 
duyular doğal olarak sizden fışkırsın. Sevincinizi başkalarıyla paylaşın. Bir 
bardağı bile tutabilmek için beş parmağın birlikte çalışmaları gerekir. Tek 
bir parmak hiçbir şey yapamaz. Aynı şekilde, sizler de İlahi Vasfı ancak 
birlik yoluyla elde edersiniz. Tanrı, Samashti Swarupa’dır. Bir birey tek 
başına hiçbir şey başaramaz. İnsan Tanrı’dan doğmuştur. Bu nedenle, Tanrı 
olmalıdır. 
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İlahi Olan Atma’nın Somutlaşmışları! 

Bu gün aniden sizlere hitap etmek istedim. Sevgiyi geliştirmenizi ve 
mutlu bir hayat sürmenizi temenni ederim! Sevgi yoluyla İlahi Vasfa 
ulaşmanızı arzu ederim! İlahi Vasıf her birinizin içinde mevcuttur. Bunu 
tezahür ettirip deneyimlemek için her çabayı gösterin. Doğanızda var olan 
İlahi Vasfı idrak edince Tanrı’yı her yerde görebilirsiniz. Hepinizin huzura 
ve mutluluğa kavuşmanızı ve ülkenizin refahı ve gelişmesi için çalışmanızı 
temenni ederim. Bu sözlerle Diskur’umu sona erdiririm. 
 
Bagavan İlahi Diskur’unu, “Sathyam Jnanam Anantham Brahma...” Bajan’ı 
ile sona erdirdi. 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Endişelerinizin kökünde ne yatar? Arzular: ve bunları 

tatmin etmek için sarfedilen gayretler ve bunları istenildiği 
derecede tatmin edememe korkusu. Arzularınızı azaltın, 
endişelerinizi de azaltmış olursunuz. Kalplerinizde arzularla dolu 
bir yükle, Benim sizleri tatmin etmemi istediğiniz arzularınızla, 
burada Nilayam-verandasında toplanarak Ben’den özel görüşme 
almaya çalışırsınız. Bu kadar yükü çekmeye ne gerek var? Sadece, 
tek bir yük olarak, Allah’ın Rahmet’ini kazanma arzusunu taşıyın; 
O, size, sizin için en iyi olanını bahşedecektir. Her şeyi O’na 
bırakın 
       BABA 


