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Vijaya Dasami Diskuru       05 Ekim 2003  Prasanthi Nilayam 

 
DEHABHIMANA’YI TERKEDİN, ATMABHİMANA’YI 

GELİŞTİRİN 
 

Vaishnavite’ler, Rab Vişnu’nun en yüce olduğunu söylerler, 
Saivite’ler ise, Rab Şiva’nın herkesten en yüce olduğunu beyan ederler. 
İnsanlar kendi hislerine dayanarak konuşabilirler, fakat hakikat şudur ki, 

sadece Allah vardır ve gerisi isimlerden ibarettir. 
       (Telegu dilinde bir Şiir) 

 
Eğer düşünceleriniz ve sözleriniz birbirini tutmuyorsa saygı görmezsiniz. Tatlı sözler söyleyebilirsiniz, ama 
zihniniz kötü düşüncelerle dolu ise, başkalarının saygısını nasıl kazanabilirsiniz? Ancak düşünceleri, sözleri 
ve eylemleri tam bir uyum içinde olan kimseye insan denebilir. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Navaratri festivali bütün Hindistan’da kutlanmaktadır, fakat 
hiçkimse bu festivalin içsel önemini anlamak için gayret sarfetmemektedir. 
Hridaya (kalp), Atma’nın ikamet ettiği yerdir. Hiçbir varlık Atma prensibi 
olmadan var olamaz. Herkeste Atma prensibi olarak ikamet eden Allah, 
belli bir isme ve forma sahip değildir. Fakat insanlar O’na çeşitli isimler ve 
formlar atfederler. Ganapat’yalar (Ganapati’ye ibadet edenler), Rab 
Ganapati’yi yüce olarak kabul ederler; Saivite’ler ise, Rab Şiva’nın üstüne 
hiç kimseyi daha yüce kabul etmezler. Sai salikleri ise O’nu en yüce olarak 
kabul ederler. Bazı salikler de bunların hepsi bir tek’tir der. Gerçekte,bütün 
isimler ve formlar aynı Allah’a aittir. Salikler O’na hangi formda ibadet 
ederlerse etsinler O onların dualarına cevap verir. Bundan böyle, her insan 
kendi ibadet ettiği formu başka formlara nazaran daha üstün sayar. Bir 
formun bir başka formdan daha üstün olduğunu düşünmek cehaletin 
işaretidir. Önemli olan nokta, sizin dualarınızın sadece kelimelerden ibaret 
kalmamasıdır. Onlar eyleme dönüştürülmelidir. Konuşması kolaydır ama 
uygulaması zordur. Gerçek dua, eyleme dönüştürülen duadır.  
 Navaratri kutlamaları esnasında, İlahi Anne çeşitli isimler ve 
formlarla yüceltildi. Bütün bu isimler ve formlar sizin kendi duygularınıza 
dayanır. Allah açısından bunlar arasında hiçbir fark yoktur. Hiçkimse İlahi 
Vasfın doğasını kavrayamaz. Hakikatte, bütün varlıklarda mevcut olan sevgi 
prensibi, İlahi Vasıf prensibidir. Sevgi’nin belirli bir formu yoktur. İlahi 
Vasıfın, ismin ve formun ötesindedir. Sevgi, Allah’tır. Sevgi içinde yaşayın. 
Hakikat, Allah’tır. Hakikat, her yeri kaplamıştır.  
 
 Yaratılış, hakikatten doğar ve hakikatin içine karışıp yok olur. 
 Hakikat’in var olmadığı her hangi bir yer var mıdır? 
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 İşte böyle saf ve lekesiz bir hakikati tasavvur edin. 
      (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Amerikan hakikati, Rus hakikati, Hint hakikati, Japon hakikati vs., 
gibi, ülkelere göre değişik hakikatler yoktur. Hakikat, herkes için tek ve 
aynıdır. O, herkeste daima aynı tarzda mevcuttur. Navaratri festivalinin 
gerçek olarak kutlanması ancak Satyaswarupa (hakikatin somutlaşmışı) 
üzerinde tefekkür ederek olabilir. İlahi Atma herkeste mevcut olduğuna 
göre, herkese saygı göstermelisiniz. Herkese saygı göstermek, gerçek 
ibadettir. Eğer başkalarından saygı görmek istiyorsanız, ilk önce sizin onlara 
saygı göstermeniz gerekir. Saygı gösterin ve karşılığında saygı alın. İlahi 
Vasfın, teklik prensibi olduğunu anlayın. Veda’lar şöyle beyan eder, Ekam 
sath viprah bahudha vadanti (hakikat tektir, fakat bilgeler ona çeşitli isimler 
verirler). O’nu istediğiniz isim ve formda çağırabilirsiniz ama Allah birdir. 
Bu birlik prensibi, kalplerinize nakşedilmelidir.  
 Allah, herkeste sevgi formunda mevcuttur. Her nereye giderseniz 
gidin, O sizinle beraberdir. O, ebedi tanıktır. Sevginizi başkalarıyla paylaşın 
ve karşılık olarak onların sevgisini kazanın. Sevgi, sizin en büyük 
erdeminizdir. Sevgi, en had sevinci ve süruru bahşeder. Allah, sevgi ile dolu 
olan kalpte ikamet eder. Bundan böyle kalplerinizi sevgi ile doldurmak 
gereklidir. Sevgi olan yerde Allah vardır. O’nu aramanıza gerek yoktur. O 
daima sizin içinizdedir, sizinle birliktedir, sizin etrafınızdadır, sizin 
üstünüzdedir ve altınızdadır. Sevgi prensibine sadık kalın. Hiç kimseden 
nefret etmeyin. Nefret, sizin en kötü düşmanınızdır. İçinizde sevgiyi 
geliştirdiğiniz takdirde, nefret kendiliğinden yok olacaktır. En kötü 
düşmanınızla dahi karşılaştığınız vakit onu sevgi ile selamlayın. O da size 
aynı duygularla karşılık verecektir. Eğer başkalarına karşı sevgi 
duymuyorsanız, nasıl olurda onlardan sevgi bekleyebilirsiniz? Benim tek 
uyguladığım ve yaydığım şey sadece sevgi ve sevgidir. Sevginin gücünü 
anlamaya çalışın. Bu, sizin en büyük servetinizdir. Bunun değerini kimse 
takdir edemez. Allah sizden ne bekler? Sadece sizin sevginizi. Sizlere 
verdiği bütün şeylere karşı Allah’a ödemeniz gereken vergi sadece budur.  
 Navaratri ibadetleri esnasında, İlahi Anne’ye dokuz çeşitli şekilde 
sevginizi göstermelisiniz. Bunlar: Sravanam (dinlemek), Kirtanam (şarkı 
söylemek), Vişnusmaranam (Vişnu üzerinde tefekkür etmek), Padasevanam 
(O’nun Lotus Ayaklarına hizmet etmek), Vandanam (selamlamak), 
Archanam (ibadet), Dasyam (kulluk), Sneham (arkadaşlık), Atmanivedanam 
(teslimiyet) – Allah sadece sizin sevginizi ister, ondan başka hiçbir şey 
istemez. Sevginiz değişik istikametlerde dallanıp budaklanmamalıdır. 
Doğrudan doğruya Allah’a doğru akmalıdır. Eğer başkalarını severseniz 
karşılığında siz de sevileceksiniz. Eğer haşin sözler söylerseniz onlar size 
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bir yankı gibi geri gelecektir. Kalbinizi sevgi ve merhamet ile doldurun. 
Hridaya (kalp), daya (merhamet) ile dolu olandır. Merhamet, gerçek bir 
saliğin işaretidir. Merhametten yoksun olan kimseye insan denemez. 
Hakikati ve dürüstlüğü uyguladığınız takdirde, yaptığınız her işte başarılı 
olacaksınız. İşte bu nedenle Veda’lar, Sathyam vada’yı, dharmam chara’yı 
öğretirler (hakikati konuş, dürüstlüğü uygula). Bir fakiri ve ihtiyaç içinde 
olan bir kimseyi gördüğünüz vakit kalbiniz erimelidir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Navaratri’yi İlahi Anne’ye ibadet ederek geçirdiğiniz takdirde, 
kalbiniz sevgi ve merhamet ile dolu olacaktır. Sevgiden ve merhametten 
yoksun olan bir kalp, gerçekten bir mezardır. Şafak sökmesinden akşamın 
karanlığına kadar yaptığınız her faaliyetin altında sevgi yatmalıdır. 
Sabahleyin yataktan kalkar kalkmaz, sevgi yolunu takip edeceğinize dair 
kendi kendinize söz verin. Ancak bunu yaptığınız takdirde, bizzat sevginin 
somutlaşmışı olan Allah’ın vizyonunu görebilirsiniz. Gerçek spiritüel 
uygulama, sevgiyi sevgi ile birleştirerek mümkündür. Sevgi, sert bir taşı bile 
bir tereyağ gibi yumuşatabilir. Swami daima sevgi prensibini öğretir. 
Baba’yı, kalbinizin derinliklerinden sevgi ile çağırmak yeterlidir. O, sizin 
imdadınıza yetişecektir. Sevgiyi, yaşam-nefesiniz olarak kabul edin. Eğer 
dualarınızda sevgi yoksa, boş yere dua ediyorsunuz demektir. Sevgi, 
‘kalpten dolu dolu’ gelmelidir, yapay olmamalıdır. Herkesle dost olun ve 
yüzünüz daima gülsün. Eğer kalbiniz kötülükle dolu ise, tatlı tatlı 
konuşmanın ne faydası olur ki? Sadece sevgi, kalbinizi balözü duygularla 
doldurabilir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bütün yaşamınız sevgi temeli üzerine kurulmuştur. Sevgi olmadan 
bir an için dahi olsun var olamazsınız. Bu nedenle, sevgiyi Allah’ın gerçek 
formu olarak kabul ederek geliştirin. Bu gün, Navaratri festivalinin son 
günüdür. İlahi Anne’ye yapılan ibadet, sizdeki kötü nitelikleri yok ederek 
içinizdeki erdemliliği geliştirmesi içindir. Kendinizi kötülüklerden ne kadar 
çok uzaklaştırırsanız sevgi prensibine o kadar yaklaşmış olursunuz. Sevgiyi 
elde etmek için hiçbir çaba göstermenize gerek yoktur. Kötülükten 
uzaklaştığınız anda sevgi otomatikman kalbinize girecektir.  
Öğrenciler! 
 Hepinizin doğasında sevgi vardır. Fakat sizler onu dünyevi işlere 
yönlendiriyorsunuz. Gerçek sevgi, Atma prensibiyle ilişkilidir. Dünyevi 
sevgi, zaman süreci içinde değişmeye mahkumdur, fakat spiritüel sevgi 
kalıcıdır. Hatta nefes alış işleminiz dahi içinizde sevginin mevcut olduğunu 
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söylemektedir. Nefesi içinize çekince, ‘So’ sesi meydana gelir ve nefesinizi 
dışarı verince de ‘Ham’ sesi çıkar ve ikisi birlikte ‘Ben O’yum’ anlamına 
gelen ‘Soham’ı yaratır. ‘Ben’ prensibi hep aynı şekilde herkeste mevcuttur. 
Bu, Allah’a bağlılığın dokuz yolunu uygulayarak deneyimlenebilir. 
Farklılıklara hiçbir zaman meydan vermeyin. “Ben ve Siz biriz” birliğini 
anlayın. Çeşitlilik içindeki birliği göremediğiniz takdirde sevginiz parçalara 
bölünür. Hiç değişmeyen sadece bir tek kalp vardır.  
 
Sözleriniz değişik değişik olabilir fakat kalbiniz hiç değişmeden kalır. 
Gopika’lar (çoban kızlar) şöyle dua ederlerdi: 
 
Allahım, bana vermiş olduğun kalbi sana sunuyorum. 
Senin Lotus Ayaklar’ına [ondan] başka ne sunabilirim ki? 
Onu kabul etmen için Sana dua ediyorum. 
     (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Kalp sizin malınız değildir; o Allah’a aittir. Bu dünyada, bu bana 
aittir diyebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Dünyevi servetinizi ve mallarınızı 
kendi malınızmış gibi kabul edersiniz ama bunlar kalıcı değildir. Rab Krişna 
şöyle beyan etmişti, Anityam asukham lokam imam prapya bhajasva maam 
(dünya geçici ve ıstırap dolu olduğuna göre, devamlı olarak Benim 
üzerimde tefekkür edin). Sadece İlahi sevgi gerçektir ve hiç değişmeyendir. 
Gemicilerin pusulası daima kuzeyi gösterir. Aynı şekilde sizin de sevginiz 
daima Allah’a yönelik olmalıdır. Eğer içinizde sevecenlik yoksa insanlığın 
bir parçası olduğunuzu iddia edemezsiniz. Yaşamınızı sevgiye adamalısınız. 
Allah’a nasıl dua edilmesi gerektiği üzerinde düşünüyor olabilirsiniz. 
Aslında Allah’a dua etmenize gerek yoktur. Sevginizin devamlı olarak 
Allah’a doğru akmasını sağlamalısınız. İşte o zaman, “Ben ve Siz biriz” 
birliğini anlamış olursunuz. Bir ikinci varlık yoktur. 
 
İlahi Atma’nın Somutlaşmışları! 
 Sizler bedeni görüyorsunuz ama onunla ilişkili duyuları 
anlamıyorsunuz.  
 
Beden beş elementten ve beş duyudan teşekkül eder. 
Fakat siz, beden değilsiniz. 
Beden beş elementten teşekkül eder ve eninde sonunda yok olmaya 
mahkumdur, fakat İçinizde İkamet Eden ne doğar ne de ölür.  
İçinizde İkamet Eden hiçbir şeye bağımlı değildir ve ebedi tanıktır. 
Hakikatte, Atma formunda İçinizde İkamet Eden O, gerçekten Allah’ın 
Bizzat Kendisidir.     (Telegu dilinde bir Şiir) 
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 Benim başım, benim kalbim, vs., dersiniz. O halde siz kimsiniz? Bu 
şekilde kendi kendinizi soruşturursanız, sizin bedenden başka birisi 
olduğunuzu farkedeceksiniz. Allah, bedeninizin herbir anga’sını (uzvunu) 
öz olarak istila etmiştir. Bu nedenle O, Angirasaya Namah (bütün 
uzuvlarımda öz formunda bulunan kimseye selamlar) diye yüceltilir. Allah’ı 
her hangi bir formla sınırlamak hatalıdır. Allah’ı sınırladığınız müddetçe 
O’nu elde edemezsiniz. Allah’ın sıfatsız ve formsuz olduğunu idrak 
etmelisiniz. Ve O, yaşamın gerçekten özüdür. Fiziksel form, değişmek 
zorundadır. Bir bebek çocuk olur, çocuk, adam olur ve dede olur. Bu şekilde 
fiziksel fomunuz devamlı olarak değişikliklere uğrar. Fakat siz yine aynı 
kalırsınız. Siz, Allah’ın somutlaşmışısınız. Bu hakikati anladığınız zaman 
artık fiziksel değişikliklerden etkilenmiyeceksiniz.  
 Şu son günlerde Swami’nin sağlığının iyi olmadığını düşünerek 
birçoğunuz endişelenmektesiniz. Hakikatte Benim sağlığım mükemmeldir. 
Hakiki sağlık, beden ile ilişkili değildir. Siz Swami’yi fiziksel bedenle eşit 
tuttuğunuz müddetçe, Swami sağlıklı değilmiş gibi görünecektir. Yad 
bhavam tad bhavati (duyular ne ise, sonuç da odur). Beni bu fiziksel 
bedenle özdeşleştirmeyin. Ben, Dehaswarupa (beden) değilim, Ben, 
Dehi’yim (İçinde İkamet Edenim). Sizlerle Benim aramda bir fark yoktur. 
Ben içimde bütün güçlere sahibim. Fakat Benim fiziksel bedenimi görerek 
sizler aldanıyorsunuz. Benim şu anda yaptığım şey doktorları ve bazı 
salikleri tatmin etmek içindir. Gerçekten Bende hastalığın zerresi dahi 
yoktur. Ben daima sağlıklıyımdır. Sadece bu gün değil, 96 yaşıma kadar 
böyle [sağlıklı] kalacağım. İstediğim her şeyi yapabilirim. Fakat fiziksel 
forma bakarak karar veren kimseler, Swami artık yaşlanıyor diye 
düşünüyorlar. Gençlik ve yaşlılık beden ile ilişkilidir, Benimle değil. Ben 
daima her zamanki gibi aynıyım. Ben her ne olursa olsun yapabilirim. 
Bununla beraber, bu beden sizindir. O, sizin için gelmiştir. Onu istediğiniz 
gibi değiştirebilirsiniz. Eğer Swami’nin güçlü ve sağlıklı olduğunu 
düşünürseniz, evet, O öyledir. Bende zayıflık/güçsüzlük diye bir şey yoktur. 
Anga’larım (uzuvlarım) zayıf gibi görünebilirler. Fakat Ben angaswarupa 
değilim, Ben Atmaswarupa’yım. Her nereye giderseniz gidin, Allah’a 
Atmaswarupa olarak ibadet edin. O’nu hiçbir zaman akara (form) ile 
özdeşleştirmeyin. Beden bilincini terkederek, Atma farkındalılığını elde 
edin. Ancak spiritüel bir hayat sürdüğünüz takdirde, Atmaswarupa’yı 
tasavvur edebilirsiniz. Eğer Beni beden ile özdeşleştirirseniz Ben iki adım 
dahi atamam. Akara’yı (formu) düşünmeyin. Benim Atmaswarupa 
olduğuma inanın. Böyle olduğu takdirde Ben daima sağlıklı kalacağım. 
 Atma’yı yaşamınız gibi kabul edin. Her birinize ilahi enerji 
bahşedilmiştir. Fakat sizler bunu suistimal ediyorsunuz. Gençliğiniz sizin 
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elinizdedir. Bizzat hayatınız sizin elinizdedir. Siz beden değilsiniz, siz hayat 
prensibisiniz. Beden, hakikati arayışınızda size bir araç olarak verilmiştir. 
Aynı Atma herkeste mevcuttur. Bakın burada gümüş bir bardağın içinde su 
var. Bardak, suyun esası, gümüş bardağın esası ve İlahi Vasıf gümüşün 
esası. İlahi Vasıf, maddeden yapılmış bir şey değildir. Bu nedenle, maddi 
yönden bakışı bir kenara bırakın. Sizin Swami’nizin akara (form) tarafından 
rahatsız edilmediğini, O’nun Ananda (sürur) dolu olduğunu idrak edin. 
Böyle bir inancı geliştirdiğiniz takdirde siz de Ananda’yı (süruru) 
deneyimleyeceksiniz. Birçok salik, “Şu son hafta içinde, birçok konuşmacı 
olmasına rağmen, Swami niçin bir kere dahi olsun konuşmadı?” diye 
endişelendiler. Şöyleki, Ben her ne konuşursam konuşayım, bu, konuşma 
formunda sevgidir. Fakat Ben her ne zaman aranıza gelsem, Benim içimden 
tezahür eden sevgi, sürur ve güç, hiçbir şekilde kelimelerle izah edilemez. 
Gerçekte Benim yiyecek ve içeceğe ihtiyacım yoktur. Sürur Benim 
gıdamdır. Böyle bir inancı geliştirin. 
 Bilge Viswamitra, yapmak istediği yajna’nın (kurbanın) korunması 
için Rama ve Lakshmana’yı beraberinde götürmüştü. Sarayu’nun kenarına 
yaklaştıkları vakit onlara, “Bakın, yajna’yı korumak için benimle birlikte 
geliyorsunuz. Bunu yerine getirebilmek için uzun zaman yiyecek ve 
içeceğiniz olmayacak ve uzun zaman hiç dinlenmeden şeytanlarla savaş 
yapacaksınız. Bu nedenle size, açlığınızı ve uykusuzluğunuzu yok edecek 
iki mantra öğreteceğim,” dedi. Bu maya’nın (illüzyonun) gücüdür. Kral 
Dasaratha, şeytanların tehlikeli olabileceklerini düşünerek Viswamitra ile 
oğullarını göndermede tereddüt etmişti fakat bilge, “Ey kralım, oğullarının 
fiziksel formlarını görerek yanılgıya uğrama. Onlar sıradan faniler değil. 
Onlar gerçekten ilahiler,” diyerek onu teskin etmişti. Fakat Sarayu’nun 
kenarına geldikleri vakit, bilge maya’nın etkisi altında kalarak sanki onlar 
sıradan insanlarmış gibi onlara mantraları öğretmişti. Onlara, “Kendinizi 
fiziksel bedenle özdeşleştirmeyin. Siz, Atma’nın somutlaşmışlarısınız. 
Sizler Chaitanyaswarupa’larsınız. Size ilahi güç bahşedilmiştir. Bunu daima 
hatırlayın. Açlıktan ve uykusuzluktan özgür olacaksınız,” dedi.  
 Yajna’nın korunmasından sonra, Rama, bilge ile birlikte Mithila’ya 
gitti. Onaltı gün yürüyerek uzun bir yol katettiler. Buna rağmen Rama daima 
neşeli ve sürur dolu idi. Hakikatte, sürur O’nun formu idi. Bundan böyle siz 
de süruru geliştirin. Allah’ı fiziksel form ile kısıtlamayın. Ben bu beden 
değilim. Beden gıda maddelerinden teşekkül eder. 
 
Bu beden bir pislik yuvasıdır ve her an hasta olmaya mütemayildir; 
Zaman zaman değişime uğrar; 
Samsara okyanusunu (bu hayat denizini) geçemez. 
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Kemiklerden teşekkül eden iskeletten başka bir şey değildir. 
Ey zihin! 
Bedenin kalıcı olduğu gibi yanlış bir zehaba katılma. 
Bunun yerine, İlahi Lotus Ayak’ların dibine sığın. 
     (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Kendinizi beden ile özdeşleştirmek çok büyük bir hatadır. Bedene 
olan bağımlılıktan kurtulun ve Atma bilincini geliştirin. Ancak o zaman, 
Atma’nın gerçek formunu anlayacak ve deneyimleyeceksiniz. Aksi takdirde, 
karın ağrısı, baş ağrısı vs. gibi basit fiziksel hastalıklar sizi endişeye 
düşürecektir. Fiziksel rahatsızlıklar geçip giden bulutlara benzerler. Beden 
bilincinde olduğunuz müddetçe onlardan etkileneceksiniz. Beden 
bağımlılığından kurtulduğunuz takdirde, artık bedene ve onun 
kısıtlamalarına bağlı değilsiniz. Meditasyon yaparken bedeninizi 
unutursunuz. Meditasyonun anlamı, dehabhimana’dan (bedene 
bağımlılıktan) kurtulup Atma farkındalılığını geliştirmek demektir.  
 Herkes kendisinden bahsederken, Atma prensibi olan “Ben” 
sözcüğünü kullanır. Bu demektir ki, siz beden değilsiniz. O bir araçtan 
ibarettir. “Ben” sizin gerçek kimliğinizdir. İstediğiniz kadar “Ben’ler” ilave 
edin o yine “Ben” olarak kalacaktır. Böyle bir birlik prensibi herkeste 
mevcuttur. Bu, sizin için de, Benim için de aynıdır. Arada hiçbir fark 
yoktur. Eğer dehabhimana’dan (bedene bağımlılıktan) kurtulmazsanız bütün 
eğitiminiz boşa gitmiş olacaktır. Sizin bu beden olmadığınızı anlamanız 
gerekir. Siz ‘Ben’siniz. Bu hakikati hiçbir zaman unutmayın. Fiziksel form 
günün birinde değişmek zorundadır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Gerçek Navaratri kutlaması ancak dehabhimana’dan (bedene 
bağımlılıktan) kurtulup Atmabhimana’yı (Atma’ya bağımlılığı) 
geliştirmenizle olur. Bedene bağımlılıktan kurtulduğunuz takdirde 
ulaşacağınız yüce seviyeyi kendiniz de göreceksiniz. Fiziki ve zihinsel 
açıdan zayıf olabilirsiniz. Fakat Atmabhimana’yı geliştirdiğiniz takdirde 
bütün zayıf noktalarınız bir anda yok olacaktır. Kendinizde, “Ben Allah’ım” 
kati inancını yerleştirin. (Bagawan Diskurunu, “Hari Bajan Bina Sukha 
Santhi Nahi” Bajan’ıyla sona erdirdi.) 
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