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Sivaratri Festivali  19 Şubat 2004   Prasanthi Nilayam 
 
 

GERÇEK SADHANA 
ZİHNİ  

İLAHİ OLAN ÜZERİNDE ODAKLAMAKTIR 
 
Vajasravas’ın oğlu Nachiketha, Atma Vidya’yı (Atma İlmini) kendisine öğretmesi için Rab 
Yama’ya yalvardı. Bunun üzerine Rab Yama, “Ey ölümsüzlüğün oğlu! Beni dinle. 
Öncelikle, bu dünyaya geldiğin kaynak ile olan ilişkini tesis et,” dedi. Aynı zamanda da, 
bedenin bir su kabarcığı gibi yok olabileceğini ve zihnin de oynak olduğunu ve bu nedenle 
her ikisinin de terkedilmesi gerektiğini, yani bu her ikisine de önem verilmemesini ve bütün 
gayretin temel Hakikat’i idrake sarfedilmesini Nachiketha’ya tavsiye etti.  
 

Kailasa’nın Rab’bi, başını süsleyen hilal, örgülü saçının lüleleri 
arasından akan Ganj nehrinin soğuk suları, Alnı’nın ortasında 
parlayan gözü ve böğürtlenin parlaklığı ile parıldayan mor boynu ile 
İlahi Form’unu tezahür ettirdi.  

Kollarına yılanlardan oluşan bilezikler, beline yılandan bir kemer takmış, 
bütün vücudu Vibhuti ile sıvanmış, alnı kumkum’dan bir benekle 
süslenmiş, kırmızı dudakları ‘betel’ meyvesinin kırmızı suyuyla 
kıpkırmızı parlamakta, kulaklarında altın üzerine oturtulmuş pırlanta 
küpeler sallanmakta ve esmer vücudu ilahi bir nur gibi parlamakta. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Rab Yama, “Nachiketa! Rab Easwara’yı aramana gerek yok, çünkü O senin içinde,” dedi. 
 
Sevgili Öğrenciler ve Salikler! 
 Sivarathri festivalinin altında yatan gerçek önemi ve felsefeyi iyi 
anlamalısınız. Öncelikle, kendinizin, kolayca bozulan ve kalıcı olmayan 
fiziksel beden olmadığınızı, idrak etmelisiniz. Bu objektif dünyaya Charma 
Chakshu (fiziksel göz) ile değil de, Jnana Chakshu (bilgelik gözüyle) 
bakmalısınız. Hayvanlar, böcekler, kuşlar ve canavarlar bu dünyaya fiziksel 
gözleriyle bakmaktadırlar. Eğer sizler de bu objektif dünyaya sadece fiziksel 
gözlerinizle bakarsanız, o varlıklarla aranızda ne gibi bir fark olacak? Sizler 
de sadece bir hayvan, bir kuş, bir canavar veya böcek olarak kalacaksınız. 
Fiziksel dünyanın ötesinde olan, gerçek doğanızı idrak edemeyeceksiniz. 
Beden ve zihnin ötesinde olan, transandantal (deneyüstü) gerçeği 
kavramalısınız. Bu ancak Jnana Chakshu’nun (bilgelik gözünün) 
yardımıyla mümkündür. Beden bir su kabarcığu gibidir. Günün birinde yok 
olmaya mahkumdur. Siz ise, doğan, büyüyen, çürüyen ve sonunda ölen, o 
beden değilsiniz. Bundan böyle, Rab Yama, doğumu ve ölümü olmayan 
Atma Thathwa’yı (Atma Prensibi’ni) idrak etmesini Nachiketha’ya tavsiye 
etti.  
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 Bu noktada, Atma nedir sorusu ortaya çıkar. Atma’nın formu yoktur. 
O, sonsuzdur, anlatılamaz ve ölçülemez.  
 Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Shuddha, 
Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam (Atma, sıfatsızdır, saftır, en son 
ikametgahtır, ebedidir, lekesizdir, aydınlanmıştır, özgürdür ve kutsallığın 
somutlaşmışıdır).  
 Böyle bir, Atma Thathwa, sadece her bireyde değil fakat her varlıkta 
bilinç/şuur) formunda, aslında var olandır. Ancak bilinci idrak ettiğiniz 
vakit, insan olarak hayatınız bir anlama ve amaca ulaşacaktır. Dünyevi 
konularla ilişkili soruşturmalar anlamsızdır ve beyhude egzersizlerdir. Rab 
Yama, Nachiketha’ya bu prensibi idrak etmesini tavsiye etmiştir. Çünkü onu 
idrake varınca artık her şeyi bilecektir. Beden doğar, büyür, çürür ve ölür. 
Fakat Atma, bu gibi niteliklere sahip değildir. O, bu Evren’deki her şeyin 
ebedi tanığıdır. Bu nedenle, Atma Thathwa’yı idrak etmelisiniz. İşte, Rab 
Yama, Nachiketha’ya bunları öğretti. 
 

Atma, doğumu ve ölümü olmayan ebedi olandır.  
Başlangıcı, ortası veya sonu yoktur.  
O, her yerde hazır ve nazır olan ebedi tanıktır. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Bakın! Burada birkaç elektrik ampulü yanmaktadır. Ampuller 
değişik büyüklükte, değişik renklerde ve kapasitede olmalarına rağmen, 
içlerinden geçerek ışık olarak tezahür eden elektrik enerjisi, hepsinde de 
aynıdır. Aynı şekilde de her canlı varlıkta, onları hareket ettiren aynı ilahi 
güç mevcuttur. Bu güç ise, Atma Thathwa’dır.  

Ben ekseriya Sathya (Hakikat), Dharma (Doğru Davranış), Santhi 
(Huzur) ve Prema (Sevgi) terimlerini kullanırım. Sathya, elektriktir; 
Dharma, elektrik akımının içinden geçtiği kablodur. Santhi, ampuldür ve 
Prema da parlaklıktır. Eğer Atmaananda’yı (Atmik süruru) elde etmek 
istiyorsanız, Sathya ve Dharma’yı izlemelisiniz. İşte bu nedenledir ki, 
Bharath’ın kadim kültürü, insanlığa Sathyam Vada’yı (Hakikat’i 
konuşmayı) ve Dharmam Chara’yı (dürüst davranmayı uygulamayı) 
tavsiye etmiştir. Fakat bu asil prensibin aksine olarak, günümüzde neler 
yapılmaktadır? Sathyam vadha (Hakikat öldürülmekte) ve Dharmam 
Chera (Dürüst Davranış hapis edilmekte). Hayır, Hayır. Bu insanlık 
değildir. Hakika’ti konuşun ve dürüst davranışı uygulayın. 
 Rab Yama, Nachiketa’ya, “Bir su kabarcığına benzeyen bu insan 
bedeni, eninde sonunda bir gün patlayacaktır. Bu nedenle, gerçek ve ebedi 
olan Atma Tathwa’yı idrak et,” demişti. Atma Tathwa’yı, Charma 
Chakshu (fiziksel gözünüz) ile değil de Jnana Chakshu (bilgelik gözünüz) 
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ile idrak etmelisiniz. Böyle olunca, Jnana’nın (bilgelik) ne olduğu sorusu 
ortaya çıkar. Bu bir fiziksel bilgi midir veya dünyevi bir bilgi midir veya 
doğa objeleriyle ilişkili bir bilgi midir? Hayır, bunlardan hiçbirisi değildir. 
Non-dualizm prensibini deneyimlemek, gerçek bilgeliktir (Advaita 
darsanam jnanam). Atma, ismi ve formu aşar. Bu nedenle Rab Yama, 
Nachiketha’yı Atma Jnana’yı elde etmeye teşvik etti.  
 Günümüzde insanlar spiritüel bilgiyi elde etmek için yarış 
etmektedirler. Çok sayıda uygulamaları ve bedensel postürleri benimseyerek 
bunlara spiritüel sadhana ismini vermektedirler. Fakat bunların hiçbirisi de 
Atma Jnana’yı elde etmeye yardımcı olamazlar. Önemli olan şey, bütün 
spiritüel sadhana formlarının temelinde yatan Prema’dır (Sevgi’dir). 
Deha’nın (bedenin) kolayca bozulan doğasını anladıktan sonra, içimizde 
ikamet edenin (Dehi) ebedi Atma’dan başka birisi olmadığını anlamalıyız.  
  

Beden beş elementten teşekkül eder ve eninde sonunda  
bir gün yok olmaya mahkumdur,  
fakat içinde ikamet eden ise ne doğar ne de ölür.  

İçinde ikamet edenin hiçbir şeye bağımlılığı yoktur ve  
ebedi tanıktır.  

Hakikati söylemek gerekirse, Atma formunda içinde 
ikamet eden kimse aslında Allah’ın bizzat 
kendisidir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 

Gerçek ve ebedi olan Atma Thathwa, insanın kendi bedeninde 
aslında mevcuttur. O ancak Jnana netra’lar (bilgelik gözleri) ile idrak 
edilebilir. Yavaş yavaş Dehabhimana’dan (bedene bağımlılıktan) kurtulup 
Atmabhimana’yı (Atma’ya karşı olan sevgiyi) geliştirmelisiniz. Siz 
kendinizi beden zannediyorsunuz ve ona olan bağımlılığınızı 
geliştiriyorsunuz. Bedende nefes alıp verme işlemi sürdükçe, onun kendiniz 
olduğunu zannediyorsunuz. Bu işlem durunca, etrafta neler olduğunu 
anlamıyorsunuz. 

İnsan bedeni yok olma/çürüme doğasına sahip olmasına rağmen, 
insana büyük bir ders verir, yani “SOHAM” (siz ebedi Atma Thathwa’dan 
başka bir şey değilsiniz) dersi. Nefesinizi içinize çektiğiniz vakit “So” sesini 
çıkarırsınız ve nefesinizi dışarıya verdiğiniz vait de “Ham” sesini 
çıkarırsınız. Nefesi içinize çekme işlemi hayatı ve nefesinizi dışarı verme 
işlemi de, ölümü temsil eder. Eğer yaşamı veya ölümü aşmayı arzu 
ediyorsanız, bunun için bir anlık zaman yeterlidir. Bedene olan 
bağımlılıktan vaz geçmeniz. Ben, kendi durumumla bunu, gözünüzün 
önünde gece ve gündüz, her gün size gösteriyorum. Benim bu Kendime 
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seçmiş olduğum beden, çeşitli ıstıraplardan geçmektedir. Sizler nasıl fiziksel 
hastalıklardan ıstırap duyuyorsanız bu beden de ıstırap duymaktadır. Fakat 
Ben, bu ıstıraba kulak asmam. Bazı öğrenciler ve salikler, Linga 
Bedenimden çıkarken büyük bir ıstırap çektiğim endişesini gösterdiler. 
Şüphesiz ki sizin endişeleriniz yerinde, fakat Ben hiçbir ıstırap 
hissetmiyorum. Hakikatte, ancak Kendimi bedenimle özdeşleştirdiğim vakit 
acı çekiyorum. Ben, bu beden olmadığıma göre hiçbir ıstırap çekmiyorum. 

Örneğin, bu bir mendil (mendili ellerinde tutar). Bu mendilin size ait 
olduğunu düşününce onu alırsınız, yüzünüzü silersiniz ve onu tekrar 
aldığınız yere korsunuz. Mendil size ait olduğu için eğer kirli ise onu öyle 
kabul eder misiniz? Hayır, asla. Onu hemen atarsınız. İşte aynı şekilde, sizin 
de bedenden ayrı olduğunuzu kabul etmelisiniz. Bedenin çekmekte olduğu 
ıstıraplara hiç önem vermemelisiniz. Size ait olan bütün objeler günün 
birinde atılmak zorundadırlar. Size ait olmayan bir şeyi atarken hiçbir acı 
duymazsınız. Bu beden çeşitli ıstıraplardan geçti. En sonuncusu da kalça 
kemiğinin kırılmasıdır.  

Sonuçta beden Indriya’ların (duyuların) bir toplumudur. Her ne 
olduysa sadece bedene olmuştur Bana değil. Böyle bir anlayış içine 
girerseniz huzuru elde edersiniz. Örneğin, başınızda bir karıncanın 
yürüdüğünü hisseder ve orayı kaşırsanız daha çok acı duyarsınız. Üzerinizde 
yürüyen ufacık bir karınca yüzünden niçin bu kadar ıstırap çekesiniz ki? 
Çünkü sizler, sizin beden olduğunuz yanılgısı içindesiniz. Göz, her hangi bir 
şeyi görür. Bu gördüğünüz şey, bir müddet sonra değişime uğramak zorunda 
kalacağı için o görünen şey gerçek olmayabilir. Kulaklarınızın işittiği şeyler 
bir zaman sonra değişime uğrayacaktır. Aynı şekilde, yediğimiz yemek de 
bir kaç saat sonra değişime uğrayacaktır. Bu dünyada kalıcı olan hiçbir şey 
yoktur. Bu hakikati anlamalısınız. Geçmiş zamanda, şimdiki zamanda ve 
gelecekte hiç değişmeyen şeyin ne olduğunu araştırmalısınız. Eğer Ben size 
bu hakikati, büyük Sanskrit Sloka’ları ve Mantra’larla öğretmeye 
kalkarsam, bu basit hakikati anlayamazsınız. Eğer bunları günlük 
deneyimlerinizle ilişkilendirirseniz o zaman daha iyi anlarsınız.  

Bir müddet evvel kalça kemiğim kırıldığı vakit hastaneye 
götürüldüm. Doktorlar büyük çapta bir Ortopadik ameliyat yapmayı 
planlıyorlardı. Ben onlara, “Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Bu beden 
sizindir. Ben beden değilim. Ben bedenin kontrolü altında değilim, Ben 
Benim,” dedim. Doktorlar bu beden üzerinde büyük bir ameliyat yaptılar. 
Fakat Ben en ufak bir acı çekmedim. Her ne acı var idiyse onu beden çekti, 
Ben değil. Eğer sizlerde aynı anlayışa varırsanız hiçbir acı çekmezsiniz. 
Bundan böyle, yavaş yavaş dehabhimana’yı (bedene bağımlılığı) azaltın. 
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Hepiniz bir çeşit sadhana yapmaktasınız. Sadhana’nın gerçek 
anlamı nedir? Sadhana, sadece bedenin doğası hakkında bilgi edinmek 
demek değildir. Gerçekte, bedeni unutmalısınız ve Atmik Sürur üzerinde 
odaklanmalısınız. Bu süruru nasıl elde edebilirsiniz? Bu ancak Prema 
(Sevgi) yoluyla elde edilir. Eğer saf bir sevgi varsa, bütün ıstıraplarınız sona 
erecektir. Bu nedenle, saf ve bencilsiz bir sevgiyi geliştirin.  

Örneğin, yolda size düşman olan bir kimseyle karşılaştınız. Onu 
düşmanınız olarak görüp ondan nefret ederek uzaklaşırsanız, aranızdaki 
uçurumu daha da çok açmış olursunuz. Bunun aksine olarak, eğer onu 
sevgiyle selamlayıp, “Merhaba! Nasılsınız?” derseniz o da size sevgiyle 
cevap verecektir. Böylece her ikiniz de birbirinizi sevgiyle selamladığınız 
vakit aranızda nefrete yer kalmayacaktır. Başkalarına karşı sizin duyularınız 
ne ise, onların size olan duyuları da öyledir.  

Vedik beyanlarda da aynı şeye işaret edilmektedir: “Yadbhavam 
thadbhavathi” (Duyularınız ne ise, siz de o olursunuz). Günümüzde, bütün 
negatif duyularımızı başkalarına doğru yönlendiriyoruz. Gerçekte, hiç 
kimseye karşı kötü düşünce beslememeliyiz. Mevcut bütün negatif duyular 
geçip giden bulutlardır. Onlar gelir ve giderler. Kara bulutların arkasında 
kalan güneş görünmeyebilir. Bulutlar dağılır dağılmaz güneş görünür. Aynı 
şekilde, negatif duyularınız dağılınca geride saf sevgi kalır. Bu dünyada 
sevgi ile her şeyi başarabilirsiniz. Hakikatte sevgi yoluyla bütün dünyayı 
kontrolünüz altına alabilirsiniz. İnsanlar sabah ve akşamları meditasyon 
yaptıklarını söylerler. Fakat bu yaptıkları ne biçim bir meditasyondur? 
Bundan ne gibi bir fayda elde ediyorlar? Bunun etkisi ne kadar sürüyor? Bir 
an bile değil. Bütün dünyevi şeylerin geçici bulutlar gibi olduklarını daima 
hatırlayın. Bu nedenle bu gibi şeylerle fazla uğraşmayın. 

Günlerden birinde Chaitanya Mahaprabhu, ilahi ismi terennüm 
ederek pazarda yürüyormuş. Hakikatte, büyük bir vecd içinde dans 
ediyormuş. Bunu gören insanlar onun deli olduğunu düşünmüşler. 
Mridanga’sını? kapmışlar. Fakat o buna kızmamış. Zilleri çalarak ilahi ismi 
terennüm etmeye devam etmiş. Buna kızan seyirciler zilleri de elinden 
almışlar. Yine o, buna da kızmamış. Belki de Allah zilleri çalmamdan 
hoşlanmadı diye düşünmüş. Allah’ın hoşuna gitmediğini düşünerek zillere 
dokunmamaya karar vermiş. Elinden aldıkları her müzik aletinin Allah 
tarafından sevilmediğini düşünerek kendisini teselli etmiş. Sonuçta daima 
Allah’ın istediği olur. İşte inancı böylesine kuvvetliymiş.  

O andan itibaren bütün dünyevi bağımlılıklardan uzaklaşarak, 
kimsenin onu, kendisinden alamıyacağı Premathathwa (Sevgi Prensibi) 
üzerinde odaklanmaya başlamış. İnsan, başkalarının onu, elinden 
alamayacakları şeye karşı arzu duymalı. Bu Saf Sevgi’dir. Bir kağıt üzerine 
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basılmış olan yazı o kağıttan ayrılamaz. İşte kalpleriniz bu saf beyaz kağıt, 
ve sevgi de, onun üzerine basılmış olan şey olsun. Bunlar birbirlerinden 
ayrılamazlar. Böyle bir sevgiyi geliştirin. 
 

Ormanda, gök yüzünde, bir kasabada veya bir köyde, bir 
dağın tepesinde veya derin okyanusun ortasında dahi 
olsanız, her nerede olursanız olun Sevgi sizin tek 
sığınacağınız yerdir.  

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 

 Her nerede olursanız olun, ilahi sevgi sizi daima koruyacaktır. Böyle 
bir sevgiyi geliştirin. İşte gerçek Sadhana budur. Sadhana, dhana (para) ile 
ilişkili olan bir şey değildir. Sadhana, Salokya’yı (bağımsızlığı geliştirme 
yolu), Sameepya’yı (Allah’a yakınlığı), Sarupya’yı (bağımsızlığı) ve 
Sayujya’yı (Allah’la bir olma) temsil eder. Maalesef günümüzde insanlar 
Sadhana’nın gerçek anlamını anlamamaktadırlar. 
 
Öğrenciler! 
 Yaşlı kimseler tarafından yazılmış büyük kitaplar okuyorsunuz. 
Bununla beraber, sadece okumak yeterli değildir. Pustaka (kitap) 
okuduğunuz vakit onun bütün muhteviyatı mastaka’nıza (kafanıza) 
işleyecektir. Böylece pustaka ve mastaka bir tek haline gelirler. Bununla da 
iktifa etmemelisiniz. Mastaka’da depo edilmiş olan her şey ebediyen 
kalacağı yer olan kalbe aktarılmalıdır. 
 
İlahi Atma’nın Somutlaşmışları! 
 Atma İlahi Olan’dır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bazı insanlar 
fiziksel Sdhana’dan zevk alırlar. Fakat bundan elde ettikleri mutluluk 
sadece fizikseldir ve geçicidir. Zamanla ilişkili olan her şey, günün birinde 
yok olmak durumundadır. Kendinizi kalıcı, ebedi ve gerçek olan şeye 
bağlamalısınız.  

Allah’ın sevgisi bütün tariflerin ötesindedir. O, en yüce olandır. 
Öbür taraftan fiziksel sevgi bir anlıktır ve fiziksel ilişkiyle bağlantılıdır. 
Beden ile ilişkili her şey gelir ve gider. Fakat kalpten çıkan saf ve bencilsiz 
sevgi gelir ve büyür. Böyle bir sevgiyi geliştirmelisiniz. Böyle bir sevgi 
hiçbir zaman azalmıyacaktır. Bunu bir başkasından dilenmenize gerek 
yoktur. Satılabilen bir şey olmadığı için onu pazardan da satın alamazsınız. 
Allah, sevginin aktığı tek kaynaktır. Bu, sadece O’nun dükkanında 
mevcuttur. Bu nedenle O’na ulaşacak yolu bulun.  

Maalesef günümüzde insanlar, böyle bir sevginin kaynağına bu 
kadar yakın olmalarına rağmen, böyle saf bir sevgiyi arzu etmemektedirler. 
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Böyle bir armağanın/yeteneğin önlerinde mevcut olduğunun farkında bile 
değiller. İnsanlar, dünyevi iltifatlar ve objeler için can atarlar, bunlara sahip 
olmakla mutlu olacaklarını düşünürler. Hayır. Bunların hiçbirisi de onlara 
gerçek mutluluk vermez. Dünyevi şeylerden elde edilecek mutluluk 
geçicidir. Sadece Allah sevgisi ebedi prensiptir. Bu nedenle böyle İlahi 
Sevgi’yi sevin. Bunu, Allah’tan başka bir yerden alamazsınız. 
 

Allah ne doğar ne de ölür.  
O’nun ne bir başlangıcı vardır  

ne de bir sonu vardır.  
O, bütün canlı varlıklarda ebedi 

bir tanık olarak mevcuttur. 
(Telegu dilinde bir Şiir) 

 
 Allah sevgisi yegane Hakikat’tir. Bu hiçbir zaman değişmeyecektir. 
Böyle değişmeyen bir Hakikat’e ibadet edin. O Hakikat’e sığının. Kurtuluşu 
elde edebilmek için yapılacak tek sadhana budur. ‘Moksha’ (kurtuluş) 
demekle neyi kasdediyoruz? Bu, yukarıda cennette klimalı odaları olan 
saray gibi bir evde oturmak mı demektir? Hayır, hayır. Hiç de öyle değil. 
Moha’dan (bağımlılıktan) kurtulmak demek, gerçek Moksha’dır 
(kurtuluştur). Fakat başta, beden bağımlılığından kurtulmalısınız. Beden 
bağımlılığından kurtulduğunuz takdirde, doğal olarak Vairagya’yı (her 
şeyden feragat etmeyi) geliştireceksiniz ve bu da sizi sonuçta kurtuluşa 
götürecektir. Sizi kurtuluşa götürecek yegane yol sevgidir. 
 Büyük isim yapmış, bilgin Mandana Misra’nın öyküsünü 
işitmişsinizdir. Karısı Ubhayabharathi de büyük bir bilgindi. Adi Sankara 
zafer yürüyüşünü yaparken, Mandana Misra ile karşılaştı ve onunla bir 
tartışmaya girişti. Eğer bu tartışmada Mandana Misra kaybederse, Sannyasa 
(dünyevi şeylerden elini ayağını çekmek) olmayı kabullendi. 
Ubhayabharathi bu yarışmanın hakemi seçildi. Yarıştığı kimsenin karısının, 
hakem olmasını kim kabul eder ki? Fakat Adi Sankara, Ubhayabharati’nin 
hakikat kurallarına harfiyyen uyacağından emin olduğu için bu teklifi 
hemen kabul etti. Kadın verdiği kararda tamamen bitaraftı ve Sankara’yı 
galip ilan etti. Bu münazaranın kurallarına uyarak Mandana Misra, 
Sannyasa oldu. Ubhayabharati, Ardhangi (yani yarı hayat arkadaşı) olduğu 
için o da kocasının yolunu tuttu. 
 Ubhayabharathi Ganj nehrinin kenarına yakın bir keşiş kulubesinde 
ikamet ediyordu. Çok sayıda kadın onun saliği oldu. Her sabah banyo 
yapmak için Ganj nehrinin kenarına giderlerdi. Yollarının üzerinde, 
Brahma Jnani (Brahma’yı bilen kimse) olarak kabul ettikleri bir Sannyasi 
yaşıyordu. Gerçek bilgeliği elde etmek için dünyadan elini ayağını çekmişti. 
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Böyle olmasına rağmen, içinde suyunu sakladığı, kuru su kabağından 
yapılmış olan maşrapasına çok bağımlı idi. Günlerden birinde, çalınması 
ihtimaline karşı bu su kabağını başının altına yastık olarak koymuş 
uyuyordu. Ubhayabharathi bunu farketmiş ve saliklerinden onun kim 
olduğunu sormuştu. Saliklerden birisi onun Brahma Jnani olduğunu 
söyledi.  

Bunun üzerine Ubhayabharathi şöyle dedi, “Bir bilge olmasına 
rağmen, su kabağından olan testisine çok bağımlı ve onu yastığı gibi 
kullanıyor.” Sözde Brahma Jnani olarak bilinen bu kimse, bu konuşmayı 
işitti ve öfkelendi. Ubhayabharathi ve salikleri Ganj nehrinden dönerlerken, 
ona bağımlı olmadığını göstermek için, kabaktan testisini yolun ortasına 
fırlattı. Bunu gören Ubhayabharathi hemen şunları söyledi, “Ben kendisinde 
sadece bir tek kusur – Abhimana (bağımlılık) olduğunu zannediyordum. 
Şimdi görüyorum ki bir ikinci kusuru daha, Ahamkara (ego) var. Nasıl 
olurda Ahamkara ve Abhimana’ya sahip bir insan Jnani (bilge) olabilir?” 
Onun bu eleştirileri Sannyasi’nin gözlerini açmıştı. Hemen kalkarak 
Ubhaayabharathi’nin ayaklarına kapandı ve kendisine gerçek bilgiyi 
öğretmesi için yalvardı.  
 Çokluğu tahayyül etmek Ajnana’dır (cehalettir), çoklukta birliği 
tahayyül etmek Jnana’dır (bilgeliktir). Ubhayabharathi böyle kutsal 
öğretileri vererek insanları değişime uğrattı. Birlik prensibini anladığı için 
sonuçta kurtuluşa ulaştı. Öbür yandan Mandana Misra, dünya işlerine 
daldığı için kurtuluşa ulaşamadı.  

Ubhayabharathi bilgelik yolunu vaız etmeye ve yaymaya başladı. 
Herkesin gurusu oldu. Gerçek bir guru, cehaletin karanlığını yok eden ve 
bilgelik lambasını yakan kimsedir. Zamanın her üç evresinde de hiç 
değişmeden kalan şey gerçek bilgeliktir. İnsanlar Ubhayabharathi’yi, 
düşünceleri, sözleri ve eylemleri tam bir ahenk içinde olduğu için onu 
guruları olarak kabul ettiler. Manasyekam vachasyekam karmanyekam 
mahatma naam (Düşünceleri, sözleri ve eylemleri uyum içinde olan 
kimseler asil kimselerdir.) 
 Manonaashanam’ı (zihnin yok edilmesini) arzu etmelisiniz. Sadece 
Allah’ı arzu etmelisiniz, başka şeyi değil. Kendinizi dünyevi ilişkilere 
sokmamalısınız. İşte bu gerçek bilgeliktir. 
 Ubhayabharathi’nin öğretileri çok yayıldı ve bilge olarak ün saldı. 
Bu gün bile böyle bilge insanlar mevcuttur. Bilgeler ve iyi insanlar 
olmadıkça, bu dünyada nasıl ışık olabilir ki? Buna rağmen bilgelik, 
insanlardan elde edilemez. Bu ancak Allah’a karşı sevgiyi geliştirerek elde 
edilir. Kapınıza gelen dilenci “Bhavati Bhikshan Dehi” diye dilenir. O, 
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Dehi’ye (içinizde ikamet edene) hitap eder, Deha’ya (fiziksel bedene) değil. 
Bu şekilde, bir dilenciden bile önemli spiritüel hakikatleri öğrenebilirsiniz.  
 

Bir insan B.A. ve M.A. gibi yüksek akademik 
dereceler, isim ve şöhret elde edebilir, 

Bir insan çok büyük servet sahibi ve hayır sever 
olabilir ve liyakat ve itibar kazanabilir, 

Bir insan bütün fiziksel güce sahip olabilir ve uzun ve 
sağlıklı bir hayat sürebilir, 

Bir insan Veda’ları öğreten ve kefaret ve meditasyon 
gibi spiritüel uygulamaları yapan bir Vipra 
(Brahmin) olabilir, 

Fakat bunların hiçbirisi de Rab’bin gerçek saliğinin 
yerini tutmaz. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 

Yaşamınızı sağlamak için şüphesiz ki dünyevi eğitime gerek vardır, 
fakat bu size gerçek bilgeliği aktaramaz. Sadece Atma Vidya (Öz’ün bilgisi) 
size kalıcı bir mutluluk verebilir. Buna rağmen dünyevi eğitim fiziksel 
ihtiyaçlarınızı karşılamak için gereklidir. Bunu bir dereceye kadar 
yapmalısınız. Dünyevi eğitim Negatiftir ve spiritüel eğitim Positiftir. 
Bunların her ikisi de mutluluğunuz için gereklidir. 
 
Öğrenciler! 
 Ubhayabharathi gibi, hem dünyevi hem de spiritüel bilgilerde master 
olmalısınız. Fakat sadece Atmik bilginin gerçek bilgi olduğunu daima 
hatırlayın. Bunu anladığınız takdirde her şeyi anlamış olursunuz. 
 Dün akşam Sai Kulwant Salonuna sabah saat 1:00’de geldim. Bu 
hayırlı saatte Kailasa’dan ilahi lingamlar çıkar. Linga’lar, ilahi iradenin 
isteğiyle kendi kendilerine meydana gelirler. Bazı öğrencilerin ve saliklerin 
büyük bir içtenlikle Bajan söylediklerini gördüm. Fakat gerçek salikler 
kimlerdir? Sadece pek az kimsenin, gerçek bir içtenlikle ve saf bir kalple 
devamlı ilahi isim üzerinde tefekkür ederek, Bajan söylediklerini 
gözlemledim. Bajanlara binlerce insan iştirak etmekteydi. Fakat bunların 
hepsi de gerçek birer salik değildi. Bedenleri buradaydı fakat akılları Allah 
üzerinde odaklanmamıştı. Mekanik bir şekilde Bajanlara iştirak ediyorlardı. 
Fakat bu gerçekten Allah’a bağlılık değildir. Dua salonunda, veya başka bir 
yerde, her nerede oturuyorsanız oturun, eğer zihniniz Allah’a odaklanmışsa 
işte o zaman siz gerçek saliksiniz ve O’nun rahmetine mazhar olacaksınız. 
Eğer uykunuz varsa uyuyabilirsiniz. Buna karşı çıkan yok. Fakat uyurken 
bile düşünceleriniz ilahi vasfa odaklanmalıdır. 
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 Allah’a olan bağımlılığınız ve sevginiz yüzünden, Sivarathri 
Bhajan’larını söylemek için buralara kadar gelmediniz mi? Bu 
bağımlılığınızı anlayabilirim. Gerçek bir saliğin konfora ihtiyacı yoktur. 
Bunları hiçbir şekilde arzu etmez. Her nereye giderseniz gidin daima 
düşüncelerinizi Allah’a doğru yönlendirin. İşte Ubhayabharathi saliklerine 
bunu öğretti. Eğer sizlerde böyle bir sevgiyi geliştirirseniz hayatlarınız 
kutsallaşır. 

Dikkatinizi fiziksel rahatlıklara vermeyin. Daima Panchakshari 
Mantra’sını, “Om Namah Sivaya”, terennüm edin. Eğer bunu sadece 
dudaklarınızla söylerseniz dünyevi seslerin içine karışacaktır. Bunun aksine, 
eğer onu bütün kalbinizle ilahi isim üzerinde konsantre olarak söylerseniz 
bütün dünyaya yayılacaktır. Zihninizi tam anlamıyla ilahi isim üzerinde 
konsantre ederek onu terennüm etmeniz gerçek sadhana’dır. 

 
(Bagavan Disturunu, “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi...) Bajanı ile 
sona erdirdi.) 
 
 

***** 


