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Ugadi Diskur’u   21 Mart 2004   Prasanthi Nilayam 
 

TEMEL PRENSİP OLAN 
TEKLİĞİ İDRAK EDİN 

 
İyi ve kötü bir arada iç içe yaşarlar. 
Hiçbir şey onları birbirinden ayıramaz. 
Fakat Sraddha’ya (Sebatlı bir İnanca) 
sahip olan bir kimse daima 
iyiliği/güzelliği deneyimleyecektir. 
Bu muhterem topluluğa bundan başka 
daha ne söyleyebilirim ki? 

    (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu gün yine, bir başka Yeni Yıl’ın başlangıcıdır. Şimdiye kadar çok 
sayıda yeni yılın gelip geçmesine rağmen, sizin eski alışkanlıklarınızda 
hiçbir değişiklik olmadı ve hayat aynen devam edip gidiyor. Bunun sebebi 
ise sizlerin, sevginin her formunda mevcut olan ilahi vasıf prensibini 
deneyimlemek için hiçbir gayret sarfetmemenizdir. Sevgi, Allah’ın gerçek 
formudur. Bu ebedi sevgi prensibini idrak etmek sizin en başta gelen 
görevinizdir. 
 Sizler bu gün, ilahi vasfı arayış içindesiniz. Fakat her yerde ve her 
zaman mevcut olanı, arama ihtiyacı nereden gelmektedir? Sizler farkında 
olmadığınız, fakat daima sizinle birlikte ve sizin içinizde olan Allah’ı arayış 
içindesiniz. Meditasyon yaparak Allah’ın vizyonunu görmeye 
çalışıyorsunuz. Böyle olmasına rağmen, sadece bu gibi spiritüel 
uygulamalar yapmak sizi tatmin etmemelidir. Meditasyon nedir? Hakikate 
bağlı kalmak, gerçek meditasyondur. Ebedi, ölümsüz, harikulade ve sürur 
dolu olan ilahi vasıf prensibi, her yerde mevcuttur. Bu hakikati idrak 
edebilmek için gayret sarfetmelisiniz. Yaşamın hedefine ulaşabilmek için, 
kraliyet yolu işte budur. 
 
İçinizde Doğuştan Var Olan İlahi Vasfı İdrak Edin 
 İnsanlar hakikati idrak edebilmek için gayret sarfetmektedirler fakat 
bu gayretleri arzu edilen sonuçları vermemektedir. İlahi Vasıf, ebedi sürurun 
bizzat somutlaşmışıdır ve her birimizde mevcuttur. Bunu nasıl tahayyül 
edebilirsiniz? Öncelikle şunu anlamalısınız ki, bu dünyada hakikatin 
üstünde hiçbir güç yoktur. Sizin en önemli göreviniz, içinizde mevcut olan, 
hakikat prensibini idrak etmektir. Fakat sizler, doğuştan sizde var olan ilahi 
vasfı unutuyorsunuz. İlahi Vasfı deneyimleyebilmek için çeşitli sadhana’lar 
(spiritüel uygulamalar) yapıyorsunuz. Fakat hakikatte, daima sizinle beraber 
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olan, sizin içinizde olan, sizin üzerinizde olan ve sizin etrafınızda olan 
Allah’ın vizyonunu elde edebilmek için hiçbir özel sadhana yapmanıza 
gerek yoktur. O’nu aramanıza da gerek yoktur. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Her yerde hazır ve nazır olan Allah’ı aramak cehaletin işaretidir. 
İnsanlar ilahi vasfı deneyimleyebilmek için Yanta, Niyama, Asana, 
Pranayama, Prathyahara, Dharana, Dhyana ve Samadhi gibi çeşitli 
spiritüel uygulamalarda bulunurlar. Samadhi deyince ne anlarız? Bu, Sama-
dhi olarak tabir edilmelidir. Anlamı ise, her türlü şart altında ılımlı olan 
entelekt demektir. Hakikatte böyle ılımlı bir entelekt her bireyde mevcuttur. 
Sadece sadhana yapan kimselerin bu hali elde edebileceklerini düşünmek 
yanlıştır.  
 Dış dünyada dolaşıp, kendi kendinizi arar durur musunuz? Bunu 
yapacak insana ancak deli denir. Eğer kendinizi görmek istiyorsanız, 
vizyonunuzu içinize çevirmelisiniz. Maalesef, dünyevi bakışlarla çeşitli 
uygulamalara kendinizi kaptırarak, kendi kutsal benliğinizden 
uzaklaşıyorsunuz. Sizlere kutsal sevgi prensibi bahşedilmiştir. Bu ilahi olan 
sevgi, doğuştan sizin doğanızda mevcuttur. Bu ne gelir ve ne de gider. İlahi 
vasıf ne doğar ne de ölür. O daima sizin içinizde mevcuttur. Vaktinizi çeşitli 
sadhana’larla boşa harcayacağınıza ‘Ben, Benim’ hakikatini idrak edin. Bu 
hakikati idrak eden kimsenin her hangi bir sadhana yapmasına gerek yoktur. 

Bu, ‘Ben’ nereden geliyor? O, sizin içinizdedir. Bunun farkında 
olmayarak, siz bu ilahi özü dış dünyada ararsınız. Bu ilahi vasfın, tamamen 
sizin içinizde olduğunu idrak etmelisiniz. Fakat aldatıcı görünüş dolayısıyla, 
‘Ben’ prensibini bedeninizle özdeşleştiriyorsunuz. Hakikatte ‘siz’, bedenden 
başkasınız. Bu hakikati anlamalısınız ve ona göre hareket etmelisiniz. 
Allah’ın kendi içinde mevcut olduğu idrakinde olan kimse, gerçek bir 
sadhaka’dır. Bazı insanlar oturup gözlerini kaparlar ve ilahi vasıf üzerinde 
tefekkür etmeye çalışırlar. İnsanın, daima kendisi ile birlikte olan gölgesini, 
aramasına gerek yoktur. Aynı şekilde de dış dünyada aramakta olduğunuz 
ilahi vasıf, sizin bizzat kendi içinizdedir.  
 Bazı insanlar, Rab Krişna’nın gerçek doğasının derinliğini 
ölçebilmek için bununla ilgili çeşitli sadhana’lar yaptılar. Fakat sonuçta hiç 
birisi de Krişna Tathwa’yı idrake muvaffak olamadı. Hakikatte Krişna 
nerededir? Allah nerededir? O, insanın bizzat kendi içinde mevcuttur. Bu 
hakikati idrak edemeyip O’nu dış dünyada arayan kimse kara cahilin birisi 
demektir. Krişna, Arjuna’ya şöyle demişti, “Ben seninim ve sen Benimsin. 
Ben ve sen biriz.” Böyle bir birliği idrak edemeyerek Allah’ı dış dünyada 
aramak deliliktir.  
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Bedenle olan yanıltıcı özdeşleştirmeden vazgeçin 

Biraz evvel konuşma yapan çocuk, Allah’ı aramak için sadhana 
yaptığını söyledi. İnsan Allah’ı uzak bir yerlerde aramamalı. 
 
Sarvathah panipadam Tat sarvatokshi siromukham Sarvathah sruthimalloke 
Sarvamavritya thishthathi 
 
(elleriyle, ayaklarıyla, gözleriyle, kulaklarıyla, başlarıyla ve ağzıyla her şeye 
nüfuz etmiş olan O, bütün evreni kaplar) 
 
 O, her yerde hazır ve nazır olduğuna göre, O’nu ayrı bir şekilde 
aramaya ne gerek vardır ki? Gördüğünüz her şey, Allah tarafından nüfuz 
edilmiştir. Allah’ın mevcut olmadığı ne bir yer ne de bir form vardır.  
 

Allah Sevgi’dir ve Sevgi Allah’tır.  
Kendinizi Allah ile ancak sevgi yoluyla birleştirebilirsiniz.  
Sevgiyi geliştirin ve o en yüce ılımlılık haline ulaşın. 

      (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Bu nedenle, Allah’ı ayrı bir şekilde aramaya gerek yoktur. Allah her 
yerde hakikat olarak mevcuttur. İnsan böyle bir hakikati niçin aramalıdır ki? 
Bazı kimseler Rab Krişna’nın falanca yerde doğduğu ve fani bedenini 
falanca yerde terkettiği gibi yanlış bir anlayışa sahiptirler. Hayır! Bu doğru 
bir kavram değildir. Krişna, her yerde ve her zaman mevcuttur. Her 
gördüğünüz şey ve bu objektif dünyada karşılaştığınız herkes bizzat Rab 
Krişna’nın formudur. Sadece isimler değişir; Allah tektir. Böylesine her 
yerde hazır ve nazır olan Allah’ı aramak saçmadır. Allah’ı dışarıda aramak 
yerine, doğuştan içinizde var olan Allah’ı idrake çalışın. Kim olduğunuzu 
kendi içinize sorup araştırın. Beden bilincini bir tarafa bırakın. Kendinizi 
beden ile özdeşleştirmeyin.  

Ancak kendinizi beden ile özdeşleştirdiğiniz vakit ‘Ben’ ve ‘sen’ 
soruları meydana çıkar. Ne zaman ki, bu ‘Ben’ ve ‘sen’ birbirinin içinde yok 
olur işte o zaman birlik doğar. Fakat ne yazık ki, günümüzde insanlar 
egoistik ‘ben’lerini unutamıyorlar. Her nereye bakarsanız bakın, herkeste 
mevcut olan bir tek ‘Ben’ prensibini görürsünüz. Aynı Atma’nın her 
bedende aynı olduğunu kavradığınız anda ‘Ben’ ve ‘sen’ ayrılıkları ortadan 
yok olur. Fakat sizler bedene olan yanlış özdeşleştirmeden bir türlü 
kurtulamıyorsunuz. Doğumunuzdan bu yana kendinizi beden ile 
özdeşleştirmeye alışmışsınız.  
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Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgi. hakikat, huzur ve ilahi vasıf .birbirlerinden ayrı şeyler 
değildir. Bunların hepsi aynı şeydir. Ancak birlik ruhunu pekiştirdiğiniz 
vakit hakikati anlayabileceksiniz. Sevgi dışarıdan elde edilen bir şey 
değildir. O, sizin içinizden doğar. Böyle bir sevgiyi başkaları ile 
paylaştığınız vakit herkesin bir olduğu hakikatini idrak edeceksiniz. 
 
 (Mendilini göstererek Bagavan şöyle dedi) Bu nedir? Bu, başlangıçta 
pamuktan yapılmış olan iplikten meydana gelmiş bir kumaştır. Kumaşın 
esas yapısı pamuktur. Fakat kumaş ipliği dokuyarak elde edilmiştir. Zihin de 
aynı şekilde, sankalpa’ların ve vikalpa’ların (kararların ve yanılgıların) 
ipliklerinden teşekkül etmiştir. Zihni aşarak gerçek kimliğinizi 
öğrenmelisiniz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Herkeste aynı derecede mevcut olan sevgi prensibini ne dereceye 
kadar anladığınızı kendi kendinize soruşturmalısınız. Farklılıklar bizim 
algılayışımızdan ve duyularımızdan ötürü meydana çıkar. Taa en başından 
beri insan, kendisini bedenle özdeşleştirmiş ve bunun sonucu olarak da 
yaratılışta farklılık görmüştür. Gerçekte, bu zahiri farklılığın arkasında yatan 
şey birliktir. Mevcut olan farklılıkların hepside sadece zihnin yarattıklarıdır. 
Eğer insan bu farklılıkları yok etmek ve çeşitlilik içindeki birlik prensibini 
idrak etmek isterse, o vakit insan gerçek doğasını idrak etmelidir. 
Algılarınızı ancak bu birlik kavramından bir başka yöne çevirdiğiniz vakit 
farklılığı deneyimlersiniz. Birlik prensibini idrak edin. Siz Allah’sınız. Allah 
sizden ayrı birisi değildir. Kendisnizi Allah’tan ayrı görmek yanlıştır. Bu 
farklılık sizin yanıltıcı vizyonunuzun sonucudur. Vizyonunuzdaki bu hatayı 
düzelttiğiniz vakit “Ben Benim” idrakine varacaksınız. 

Sai Baba’yı fiziksel form ile özdeşleştirdiğiniz vakit, O’ndan ayrı 
birisi olursunuz. Sadece bu fiziksel form ile olan özdeşleşme duyuları 
bireyler arasındaki farklılıkları yaratır. Bu çeşitlilik formlarının arkasında 
yatan şey “Ben” ve “Benim” duygularıdır. Eğer bir aynanın önünde 
durursanız, orada yansımanızı görürsünüz. Çok sayıda ayna dahi olsa yine 
de aynı yansımayı görürsünüz. Çok sayıda ayna olmasına rağmen hayal 
tektir. Çeşitlilik arasındaki bu tekliği idrak etmelisiniz. 

 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları!  
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Öğrenciler! Allah’ın belirli bir formu yoktur. Bütün formlar 
O’nundur. Fakat bilge insanlar ilahi vasfı değişik şekillerde tarif ederler. Bu 
nedenledir ki şöyle denir, Ekam Sath viprah bahudha vadanthi (Hakikat 
tektir fakat bilge insanlar ona çeşitli isimler verirler). Birliği, çeşitlilik 
olarak tahayyül etmek yanlıştır. Bu yanlışlık Maya’dan (illüzyon) doğar. 
Hakikat olan şey ise, her yerde çeşitliliğin değil de birliğin var olduğudur. 
Çeşitlilik olarak gözlemlediğiniz şey, sadece sizin yanılsamanızdır. Bu 
çeşitliliği unutun ve ilahi vasıf yani, birlik üzerinde tefekkür edin. İlahi 
vasfa her hangi bir isimde ve formda atıfta bulunabilirsiniz fakat Allah 
tektir.  

Bir zamanlar, Krişna’nın en ateşli müridi Radha, Atma olarak Krişna 
ve kendisinin bir olduklarını idrak etmişti. Fakat deha bhava (bedene 
bağımlılık) yüzünden bu birlik duyusundan uzaklaşarak kendisini 
Krişna’dan ayrı birisi olarak gördü. Narada, Radha’ya kendi gerçek 
kimliğini hatırlatarak Krişna’dan ayrı birisi olmadığını ve hakikatte Krişna 
olduğunu söyledi. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Gördüğünüz her şeyin, karşılaştığınız herkesin, her formun İlahi Vasfın 
tezahüründen başka bir şey olmadığını kabul edin. ‘Ben’ ve “sen” farklılıklarına 
meydan vermeyin. Allah’ın yaratısında her şey tepki, yansıma ve yankımadır. Bir 
aynaya bakarsınız ve kendinizin aynanın içinde olduğunuzu görürsünüz. Siz 
gerçekten aynanın içinde değilsiniz. Aynada görülen şey sadece sizin 
yansımanızdır. Bir tepenin arkasına giderek “Hey!” diye bağırırsanız, aynı anda 
birisinin aynı sesle size bağırdığını göreceksiniz. Gerçekte o ses başkasının değildir 
ve sizin kendi sesinizden başka bir şey değildir. Bu yönden günümüzde insan, 
böyle yanlış bir izlenim altında kalmaktadır. Bu dünyada her nereye bakarsanız 
sadece tepki, yansıma ve yankıma görürsünüz. Dışarıda gördüğünüz her şey sizin 
içsel varlığınızın bir yansımasıdır. Siz birliği, çeşitlilik olarak görüyor ve hata 
yapıyorsunuz. Ne yazık ki, günümüzde insanlar bizzat kendi gerçek doğalarını dahi 
anlamakta güçlük çekmektedirler.  
 Genç bir çoban bir gün inek sürüsünü otlatmak için bir ormana 
götürmüş. İnekler otlarken kendisi bağırarak şarkı söylemeye başlamış. Şarkı, 
karşı tepelerden kendisine eko halinde yankımış. Masum çocuk, birisinin 
kendisiyle alay olsun diye sesini taklit ettiğini düşünmüş, ve buna çok kızmış. 
Evine dönünce, annesine olayı anlatmış ve şöyle şikayet etmiş, “Anne, inekleri 
yarın ormana götürmeyeceğim. Ormanda benim söylediğim her şarkıyı taklit eden 
birisi var. Ondan nefret ediyorum.” Annesi ertesi günü onunla birlikte ormana 
gideceğini söylemiş. Annesini tepelerin arkasına götürmüş ve bağırarak şarkı 
söylemeye başlamış. O anda, aynı şarkının yankıması işitilmiş. Bunun üzerine 
annesi ona, “Oğlum, seninle alay etmek için söylediğin şarkıyı tekrarlayan birisi 
yok. İşittiğin ses söylediğin şarkının yankımasından başka bir şey değil,” demiş. 
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İşte böyle akılsız çoban çocuk gibi, günümüzdeki insan da yansımanın, tepkinin ve 
yankımanın etkisi altında kalmaktadır.  
 Eğer Allah’ı görmek istiyorsanız kendinizin beden olmadığınız kati 
inancına varmalısınız. Kendinizi beden ile özdeşleştirmek illüzyondan başka bir 
şey değildir. Öğrenciler bunu, iyice çok açık bir şekilde anlamalıdırlar. Dışarıda 
görülen her şey sadece yansımadır ve gerçek değildir. Sai Baba’yı önünüzde 
görüyorsunuz. Sai Baba’yı bedenle özdeşleştiriyorsunuz. Fakat Ben, bu beden 
değilim. Ben ve siz biriz. Bu hakikati tam olarak anladığınız vakit hiçbir farklılık 
kalmıyacaktır. Eğer birisine tokat atarsanız bu sizin kendinize tokat atmanız 
demektir. Eğer bir başkasına küfür ederseniz bu sizin kendinize hakaret 
ediyorsunuz demektir. Eylemlerinizin sonuçlarıyla yüz yüze gelmek 
durumundasınız. Mutluluğunuzun veya ıstırabınızın sorumlusu siz kendinizsiniz. 
Bundan, başkaları sorumlu değildir. Zaten hakikatte ‘başkaları’ diye de bir şey 
yoktur. Herkes birdir. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Örneğin, 5000 laddu hazırladınız 
ve bunları başkalarına dağıttınız. Laddu’lar değişik olabilirler ama içlerindeki şeker 
hepsinde de aynıdır. Aynı şekilde de, aynı Atma prensibi herkeste mevcuttur. 
Gerçek kimliğinizi anlamak için gayret sarfetmelisiniz. Sizler Sevgi’nin bizzat 
somutlaşmışlarısınız. Sevgi prensibi tektir ve herkeste aynıdır. Sevginizi 
çocuklarınızla, ebeveynlerinizle ve eşinizle paylaşırsınız. Onların her birine karşı 
olan duygunuz değişik olabilir ama temeldeki sevgi prensibi hepsinde de aynıdır. 
Atma, temel hakikattir. O tektir ve bir ikincisi yoktur. 
 
İlahi Atma’nın Somutlaşmışları! 
 Atma tektir, iki tane değildir. Aynı Atma’nın herkeste mevcut olduğu 
hakikatini idrak ettiğiniz vakit, bütün farklardan ve çatışmalardan kurtulacaksınız. 
Aynı “Öz”ün herkeste mevcut olduğu kati inancını geliştirin. Bu birlik prensibini 
anlayın. Bütün öğrencilerin Bana karşı büyük sevgileri var. Baba onları sevdiği için 
mutlular. Sadece Baba’nın, herkesi sevdiğini bilin. Sizler bireyleri farklı olarak 
görürsünüz fakat Bana göre herkes aynıdır. Ben ve siz biriz. Bu birliğe bütün 
varlığınızla inanın. Ancak o zaman, ikiliği aşabilirsiniz. Çok derin bir soruşturma 
yaptığınız vakit bu hakikati anlayabileceksiniz. Sabırlı olun. İlahi vizyonu 
göremediğiniz için üzülmeyin. Birlik prensibini anladığınız ve ona bütün 
varlığınızla sarıldığınız vakit sizler de Sai Baba olacaksınız. Sizler ilahisiniz. Fakat 
sizler, dünyevi arzuların “keskin şarabı” ile sarhoş olduğunuz için bunu idrakte 
zorluk çekiyorsunuz. Herkes ilahi olanın somutlaşmışlarıdır. Ben sizden farklı 
değilim ve siz de Benden farklı değilsiniz. Biz biriz. Bu birliği anlayın ve 
deneyimleyin.  
 
(Bagavan ilahi disturunu, “Hari Bajan Bina Sukha Santhi Nahi...) Bajan’ı ile 
sona erdirdi). 
 

***** 


