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Kerala Gençlik Konferansı  Açılış Diskuru   11 Nisan 2004 
 
 

ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN 
HAKİKAT’İ DESTEKLEYİN 

 
 

Her atomun içinde parlayan ve bütün evreni 
istila etmiş olan Nurlu Rab sizleri daima 
koruyacaktır. 

Parthi’nin Her Güce Sahip Rab’bi olan O, sizlere 
Bhakthi’yi (Allah’a bağlılığı) bahşedecek ve elbette 
bütün yaptığınız çabalarda sizlere yardımcı 
olacaktır. 

Burada toplanmış olan bu yüce topluma daha başka ne 
söylenebilir ki? 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Allah’ın, hiç kimsenin desteğine veya yardımına ihtiyacı yoktur. O, 
her şeyi kendi isteğine göre ayarlar ve herkese rahmetini ihsan eder.  
 
İlahi Vasıf olmadan İnsanlık Var Olamaz 

Salikler! Allah’ın özel bir yerle sınırlandırıldığı ve sizlerin O’nu 
aramanız gerektiği gibi bir düşünceniz olmasın. Her zaman ve her yerde var 
olan Allah’ı aramak cehaletin bir işaretidir. İlk önce, Allah’ın kim olduğunu 
soruşturmalısınız ve anlamalısınız. O, Prakriti’nin (yani Doğa’nın) her bir 
zerresinin ve her bir atomunun içinde var olandır. Doğa, Allah’ın doğrudan 
bir tezahürüdür.  

Allah’ın başaramıyacağı hiçbir şey yoktur. O, her zaman her şeyi 
görür. Allah’ın, Doğa’daki ilahi gücünü idrak etmeden, O’nun dualarınıza 
cevap vermediğini ve sizi kurtarmaya gelmediğini düşünmek yanlış olur. 
Allah’a bağlılık ve ilahi rahmet, birbiriyle ilişkilidir ve birbirine bağlıdır. 
İnsan, Maya (yani illüzyon) yüzünden Allah’ın ilahi gücünü 
anlayamamaktadır.  
 Allah ne yaparsa dünyanın refahı için yapar. Allah, maksatsız tek bir 
eylem dahi yapmaz. Allah’ın eylemlerinin içsel anlamına müdrik olamayan 
insanın aklı, karışmaktadır. Dünya, kendi ekseni etrafında saatte bin mil 
süratle dönerek gece ve gündüzü yaratmaktadır. Güneşin doğması ve 
batması, aynı zamanda ayın büyümesi ve küçülmesi, dünya üzerindeki 
bütün faaliyetleri etkiler. Sadece bununla kalmayarak, dünya güneşin 
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etrafında saatte 66 bin mil süratle dönerek çeşitli mevsimleri meydana 
getirmektedir. Mevsimler insanlara birçok yönden faydalı olurlar. Bulutların 
oluşumu ve yağmurun yağması, insanın gıda maddelerini yetiştirmesine 
yardımcı olur. Bu şekilde dünya, bütün varlıklara yiyecek içecek ve gıda 
sağlar. Bir insan ve hatta bir devlet bile böyle büyük bir işi başaramaz. 
Allah’ın böyle büyük bir çapta yaptığı faydalı eylemleri takdir edemeyen 
insan, hayatını vehim ve şüpheler içinde boşa harcamaktadır.  

Eğer çok derin bir şekilde soruşturursanız, ilahi gücün devamlı 
olarak çalıştığını göreceksiniz. Her Kana (yani hücre), her Kshana (yani an) 
ve her Yuga (yani çağ) İlahi İrade ile idare edilir. Allah, Doğa formunda her 
yerdedir. Bu hakikati anlayamayan insanlar, Allah’ın varlığı hakkında 
şüpheler oluşturmaktadırlar. Her şey Allah tarafından desteklenmektedir ve 
devam ettirilmektedir. Daivatwam (yani İlahi Vasıf) olmadan Manavatwam 
(yani insanlık) var olamaz. Bu hakikati anladığınız vakit hayatınız 
kutsallaşacaktır.  
 
Bütün Eylemlerinizi Allah’a Adayın 
 Allah, bir anını dahi boşa harcamaz. Devamlı olarak herkesin refahı 
için çalışır. Zamanın her anında, herkesin sığınabileceği tek sığınak O’dur. 
Anda, Pinda ve Brahmanda’ya (yani dünyevi, göksel ve kozmik alanlara) 
nüfuz etmiş olan Allah için, imkansız hiçbir şey yoktur. Hayatımızın her anı 
İlahi İrade’ye tabidir. Yaşamımızın her nefesi Allah tarafından düzenlenir. 
O’nun İrade’si olmadan tek bir nefes dahi alamayız. İnsanlar, böyle her 
yerde hazır ve nazır olan, her güce sahip olan Allah’ı tanımak/kabul etmek 
yerine, O’nun var olup olmadığı hakkında boş tartışmalar yaparak 
zamanlarını boşa harcamaktadırlar. Son derece güçlü olan Allah’a 
inançsızlıkları yüzünden insanlar, en ufak bir mutluluğu dahi 
deneyimleyememektedirler.  
 Bir defasında Arjuna, Rab Krishna’ya şunu sormuştu, “Swami! 
Senin devamlı olarak bir eylemde bulunmanın sebebi nedir?”  

Krishna şu cevabı verdi, “Arjuna! İnsanların özenmeleri/benzemeye 
çalışmaları için Ben Karma (eylem) yaparak ideal olanı sergilerim. Ben bir 
eylem yapınca, insanlar Beni örnek alırlar. Eğer Ben eylem yapmazsam 
bütün dünya yaşamı sekteye uğrar. Eylemin değeri her türlü tarifin 
ötesindedir.”  
 

Na Me Parthasthi Karthavyam 
Trishu Lokeshu Kinchana, 
Nanavapathamavapthavyam 
Vartha Eva Karmani. 
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Ey Partha! Benim her üç dünyada 

yapmam gereken bir eylem yoktur.  
Ne de Benim sahip olmadığım  

veya sahip olmama değer bir şey vardır.  
Buna rağmen Ben yine de devamlı olarak 

eylemde bulunurum. 
 

Ben eylemleri kendim için yapmam, ve ne de Ben’im bu 
eylemlerden bir kazancım vardır. Eylem yaparak, Ben’im başarmak 
istediğim bir şey yoktur. Benim her yaptığım şey dünyanın refahı içindir. 
Siz bunu anlamalısınız ve Beni örnek almalısınız. Allah size her şeyi sadece 
öğüt vererek değil de, aynı zamanda uygulayarak öğretmektedir. Bu hakikati 
ancak, gerçek bir soruşturma yoluyla anlayabilirsiniz. Sarsılmaz bir inançla 
ve derin bir içtenlikle bu soruşturmayı yapmalısınız. Her ne kadar çaba 
sarfederseniz sarfedin, eğer inancınız yoksa hiçbir şey anlayamazsınız. 
Benim her attığım adımın kesin bir anlamı vardır. Benim yaptığım her 
eylem, Dharma’nın belli bir safhasını yansıtır. Benim Sankalpa’m (İradem) 
olmadan, bu dünyada hiçbir şey olamaz. Fakat siz, Benim Sankalpa’mı ve 
Dharma’mı anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Allah kendi zevki için değil de 
bütün varlıkların menfaati için enkarne etmiştir. Allah gerçektir, dünya ise 
O’nun yansımasıdır. Yansımanın, gerçeği izlemesi doğaldır. Allah her ne 
yaparsa sizin refahınız için yapar. Aynı şekilde de, sizin her yaptığınız şey 
de O’nu mutlu etmelidir.” 
 
Erdemlilik İlahi Rahmet’i Kazanır 
 Her eylemi Allah’ı mutlu etmek için yaptığınızı, toplum içinde ilan 
edebilirsiniz. Fakat bu hiçbir surette, O’nun gerçekten sizden mutlu 
olduğunu ifade etmez. Allah ancak Papa Bheethi’yi, Daiva Preethi’yi, 
Sangha Neethi’yi (yani günah korkusunu, Allah sevgisini, toplum içinde 
erdemliliği) geliştirdiğiniz vakit mutlu olur. Erdemlilikten yoksun olan bir 
kimseye, kelimenin tam anlamı gereği bir insan denemez. Erdemlilik bir 
insanın özelliğidir. Neethi’ye (yani erdemliliğe) bağlı bir kimse, gerçek bir 
Manava Jathi’dir (yani insan ırkıdır).  

En başta Allah’a karşı sevgi geliştirmelisiniz. Daiva Preethi, Papa 
Bheethi’ye yol açar ve o da Sangha Neethi’yi geliştirir. Bundan böyle, 
Daiva Preethi, insanın hayat malikanesini üzerinde inşa ettiği temeldir. 

İnsanlık, ancak toplumda erdemlilik olduğu müddetçe tekamül eder. 
Fakat modern insan, erdemlilik tabirini, tam açık bir şekilde 
anlayamamaktadır. Kuşlar, hayvanlar dahi kendilerine verilen davranış 
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koduna bağlı kalırlar. Fakat insan ise, erdemlilik kurallarını izlememektedir. 
Eğer insan erdemliliğe bir bağlı kalabilse, Allah muhakkak ki rahmetini ona 
ihsan edecektir. Erdemlilik zorla elde edilecek bir şey değildir. O sizin 
doğanızdır. Bundan böyle, öncelikle erdemliliği geliştirmelisiniz. Ancak 
ondan sonra ilahi vasıf içinizde çiçek açacaktır. İnsan erdemliliğe bağlı 
kalınca bütün dünya refah içinde olacaktır. İşte ancak o zaman insan mutlu 
bir hayat sürebilir. Her nerede olursanız olun, her ne yaparsanız yapın, 
erdemliliği hayatınızın temel taşı olarak kabul edin. Gerçekte erdemlilik, 
sizin saygınlığınızdır. Erdemli olduğunuz vakit İlahi rahmeti 
kazanabilirsiniz. 
 
Hakikat, Allah’ın Gerçek İsmi’dir 
 Gerçek ibadet nedir? Bu sadece Allah’a çiçekler sunmak ve bazı 
ritüelleri yerine getirmek demek değildir. İlahi emre itirazsız uymalısınız ve 
günlük yaşamınızda erdemliliğe tam anlamıyla bağlı kalmalısınız. Ancak 
buna, Allah’a yapılan gerçek ibadet denilebilir. Günümüzde insanlar, 
Allah’a dua ettiklerini ve O’nun görkemini terennüm ettiklerini 
zannediyorlar. Fakat Allah’ın bunların hiçbirisine de ihtiyacı yoktur. Siz 
Allah’a sadece kendiniz için dua edersiniz, O’nun için değil. Japa, Thapa, 
Yoga, vs., gibi çeşitli spiritüel uygulamaları kendi mutluluğunuz için 
yaparsınız. Gerçekte Allah’a bütün bu ibadetleri yapmanız gerekmez. 
Sadece görevinizi tam iyi bir şekilde yapmanız yeterlidir. Böyle yaptığınız 
takdirde inanın ki Allah sevgisini ve rahmetini size bahşedecektir. Eğer 
görevinizi tam hakkıyla yapmazsanız, nasıl olurda Allah’ın sevgisini 
bekleyebilirsiniz? Allah her an sizin refahınızı düşünür. 

Allah nerededir? O, her yerdedir. Biz her nerede isek Allah’ta 
oradadır. Sarvata Panipadam Tat Sarvatokshi Siromukham, Sarvatc 
Srutimalloke Sarvamavirtya Tishthati (Elleriyle, ayaklarıyla, gözleriyle, 
başıyla, ağzıyla ve kulaklarıyla her şeye nüfuz etmiş olan Allah bütün evreni 
istila etmiştir). Allah’ın özel bir yerle sınırlı olduğunu düşünmek cehalettir. 

(Bir önceki konuşmacı ) Mukunda’nın da söylediği gibi hakikat 
Allah’tır, Allah hakikattir. Bu nedenle hakikati korumalıyız. Sathyam Vada, 
Dharmam Chara (hakikati konuş, dürüstlüğü uygula). Hakikat ve dürüstlük, 
bütün dünyanın üzerinde durduğu iki ana sütündür. Eğer biz hakikat ve 
dürüstlüğü korursak onlar da buna karşılık bizi her yerde koruyacaklardır. 
Hakikat, bütün mutluluğun kaynağıdır. Eğer hakikate bağlı kalmazsanız, 
nasıl olurda mutluluğu bekleyebilirsiniz? Hakikat hayatın temel prensibidir. 
Fakat günümüzdeki insanın düşünceleri, sözleri ve eylemleri, yalanla ve 
dürüst olmayışla lekelenmiştir. İnsanın, yaşamında mutlu olamayışının 
sebebi budur. Bharat’ın kültürü, Sathyam Bruyath, Priyam Bruyath, Na 



 5 

Bruyath Sathyamapriyam’ı (hakikati konuş, hoş bir şekilde konuş ve hoşa 
gitmeyecek hakikati konuşmama’yı) öğretir. Allah, Sathya ve Dharma’yı 
koruyanları korur.  

Bu dünyada hakikatten daha üstün/yüce bir şey yoktur. Hakikat 
bütün evrene nüfuz etmiştir. Fakat insanlar her yeri istila etmiş olan bu 
hakikat prensibini kale almamaktadırlar. Hakikati bastırmaya çalışmaktalar 
ve yalanı dolanı uygulamaktalar. Bundan böyle dürüst olmamak/haksızlık 
dünya üzerinde her gün biraz daha artmaktadır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Hakikat sizin hayatınızdır. Hakikat’ten başka Allah yoktur. Sizi 
ancak daima hakikat koruyabilir. Kadim zamanlardan bu yana, Bharat 
kültürü hakikati ve dürüstlüğü izlemenin gerekliliğini vurgalamıştır.  

Kerala’daki saliklerin Allah’a olan sevgilerini, günah korkusunu ve 
toplumda erdemliliği geliştirerek ideal bir hayat sürdüklerini görmek Beni 
mutlu etmektedir.  

Eğer Allah’a karşı sevginiz varsa, hayatınızda her şeyi 
başarabilirsiniz. Sathya ve Dharma’yı uygulamaya başladığınız andan 
itibaren yaşamınızın her anı mutlulukla dolu olacaktır. Sonsuz bir mutluluğu 
deneyimleyemeyen kimseler Bana gelmelidirler; Ben onlara mutluluğa 
giden yolu göstereceğim. Eğer hakikati ve dürüstlüğü desteklerseniz Allah 
sizi korumak için daima yanınızda olacaktır. Hakikat nedir? Trikal- 
abadhyam Sathyam (Hakikat, zamanın üç devresini aşandır). Zaman süreci 
içinde değişime uğrayan şey hakikat olamaz.  

Günümüzde çocuklara hakikatin ve dürüstlüğün önemi 
öğretilmemektedir. Küçük çocuklar hakikatin gerçek anlamını 
anlamamaktadırlar. Onlara sadece, sözlerinde ve davranışlarında hakikate 
bağlı kalmalarını öğretmek yeterli değildir. Onlara aynı zamanda hakikatin 
Allah olduğu ve onları ancak hakikatin koruyabileceği de öğretilmelidir. 
Hakikatin tam anlamını onlara öğretmeden, nasıl olurda çocukların hakikate 
bağlı kalmalarını bekleyebilirsiniz? Hakikat ve dürüstlük hayatımızın 
temelidir. Sathya olmadan Dharma olamaz. Sathyannasti Paro Dharma 
(Hakikate bağlı kalmaktan daha yüce bir Dharma yoktur). Hayat ağacının 
kökü hakikattir, dalları ve budakları dürüstlüktür ve mutlulukta onun 
meyveleridir. Bu nedenle, hakikati ve dürüstlüğü bütün eylemlerimizin 
temeli olarak kabul edip hayatımızı sürdürmeliyiz.  
 İnsanların çoğu, Allah’a yaptıkları ritüelistik ibadeti büyük bir 
tantana ve şov olarak yaparlar. Onların bu cahilce hareketlerine güleceğim 
tutar. Bunlar gerçek spiritüel uygulamalar değildir. Nasıl olurda bu gibi 
Sadhana’lar (spiritüel uygulamalar) sizi Sakshatkara’ya (yani Allah’ın 
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vizyonuna) ulaştırabilir? Yaşamınızda Sathya ve Dharma’yı 
uygulamalısınız. Sathya ve Dharma olmadan yaptığınız her şey bir şovdan 
ibarettir. Hakikat hiç değişmeyendir ve ebedidir. O, zamanı, mekanı ve 
koşulları aşar. Bütün eylemlerinizin temelini o teşkil etmelidir. Eğer 
eylemleriniz hakikat üzerine kurulmamışsa yapay olurlar. Hakikat 
kalbinizden tezahür eder ve bu nedenle uygulanmalıdır. Allah’a temiz 
düşünceler, sözler ve eylemlerle dua etmeliyiz. Hiçbir zaman ve hiçbir koşul 
altında hakikati terketmemelisiniz. Anak o zaman hakikat tarafından 
korunursunuz. 
 
Evhamın sebebi Beden Bilincidir 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Negatif bir tavırla, hakikate ve dürüstlüğe bağlı olmada bir fayda 
yoktur. Bu, gök yüzünde saraylar inşa etmeye benzer! Negatif bir tavırla 
yaptığınız her şey negatif bir sonuç vermek zorundadır. Bu nedenle, pozitif 
tavrı geliştirin. Kalbinizi sevgi ile doldurun. İnsan çok muazzam işler 
başardı fakat bunun ne faydası var ki? İnsan, Sathya ve Dharma’nın 
önemini anlayamamaktadır.  

Hakikatte insandan daha üstün bir şey yoktur. İnsanlıkta ilahi vasıf 
mevcuttur. İnsan Maya (illüzyon) yüzünden, kendi içinde doğuştan var olan 
ilahi vasfı görememektedir. İnsan, ilahi vasfını idrak edebilmek için gayret 
sarfetmelidir. İnsanlığı ancak ilahi vasıf kurtarabilir. Kendisinde doğuştan 
var olan ilahi vasfı anlayacağı yerde, kendisini dünyevi şeylere 
bulaştırmıştır. Bu gün deneyimlemek istediğimiz şey nedir? Bu sadece ilahi 
vasıf, ilahi vasıf ve ilahi vasıftır. O ebedidir ve her nereye giderseniz gidin, 
o sizinle beraberdir. Bu pozitif gücü bir an için dahi olsa unutmayın. Negatif 
duyularınızı bir köşeye atarak pozitif güce, yani ilahi vasfa karşı inancınızı 
artırın. O, sizi yönlendiren ve koruyan olarak, vicdan formunda içinizde 
mevcuttur. Eğer yanlış yola saparsanız vicdanınız sizi derhal uyaracaktır. 
Size, doğru yolu gösterecektir. Eğer vicdanınızın uyarılarına kulak 
asmazsanız ilahi vasfı deneyimlemeniz mümkün olmaz.  

Gördüğünüz her şey sadece Allah’tır, Allah’tan başka bir şey 
değildir. Bir başkasını göstererek, “Ben onu bir başka insan olarak 
görüyorum. O nasıl Allah olabilir ki?” diyebilirsiniz. O insan, nereden 
gelmiştir? O insan, Allah’tan gelmiştir. Her şey Allah’tır. Eğer birlikte 
çokluğu görüyorsanız, Allah’ın vizyonunu nasıl elde edebilirsiniz ki? Bu 
dünyada her nereye bakarsanız bakın sadece birlik vardır. Hakikat tektir. İki 
hakikat olamaz. Aynı şekilde de hakikatin somutlaşmışı olan Allah, tektir. 
Ekam Sath Viprah Bahudhc Vadanti (Hakikat tektir, fakat bilgeler ona 
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çeşitli isimler verirler). O’nu her hangi bir isimle çağırabilirsiniz, O’na her 
hangi bir formda ibadet edebilirsiniz, fakat sadece tek bir Allah olduğunu 
daima hatırlamalısınız. O’nu Allah, İsa, Rama veya Krishna olarak 
isimlendirebilirsiniz, fakat O tektir. Bu birlik prensibini anlayıp 
kanıtladığınız takdirde ilahi vasfı muhakkak elde edeceksiniz.  

Daima hakikati konuşmalısınız. Hakikat, Allah’ın gerçek ismidir. 
Eğer Allah’a dua etmek istiyorsanız, “Sathyaswarupaya Namah” (yani 
hakikatin somutlaşmışı Olan’a selamlar) demeniz yeterlidir. Bunun 
haricindeki bütün isimler O’nun kopya isimleridir. Hakikat Allah’tır. Bu 
hakikat sizin kalbinize nakşedilmiştir. Eğer bu hakikati idrak ederseniz 
yaşamınızın temel hedefine ulaşabilirsiniz. Bu hakikati, bir an içinde idrak 
etmek mümkündür. Aynı ilahi prensip annede, babada, çocukta, vs., yani 
her şeyde mevcuttur. Fakat sizler bu ilahi prensibi unuttunuz. Allah’ın 
sadece özel bir formda göründüğünü düşünürsünüz. Gerçekte Allah’ın özel 
bir formu yoktur. Her nereye bakarsanız O oradadır. Her şey O’nun 
formudur. Kendinizi böyle ilahi duygularla besleyin. Böyle davranış 
gerçekten Allah’a bağlılıktır. 
 Bedene olan bağımlılığınızdan kurtulun. Bir küçük çocuktan tutun 
da, bir yaşlı adama kadar karşılaştığınız her insanı Allah’ın somutlaşmışı 
olarak kabul edin. Böyle kutsal bir duyguyu geliştirdiğiniz takdirde Allah’a 
olan bağımlılığınız istikrar kazanacaktır. Eğer bedene olan 
bağımlılığınızdan vazgeçmezseniz ve zihniniz her an kararsızlıklar içinde 
bocalarsa bu sizi tam bir şaşkınlığa sürükleyecektir. Vehminizin sebebi 
beden bilincidir. Bu nedenle beden bilincinden kurtularak Allah bilincini 
geliştirin. Bu yalancı dünya sizi kandırmasın. Allah sevgisini geliştirin. 
Böylece yavaş yavaş beden bilincinden kurtulacaksınız ve Allah’a olan 
bağımlılığınız kuvvetlenecek ve istikrarlı bir şekle girecektir. İnsanların 
Allah’a devamlı bağımlı olmaktan yoksun olmalarının sebebi nedir? Çünkü 
tek bir isim ve tek bir form üzerinde tefekkür etmemektedirler. Ancak 
kalbinize tek bir isim ve tek bir form yerleştirdiğiniz vakit Allah’a olan 
bağımlılığınız istikrar kazanacaktır. Laksharchana yaptığınız vakit, 
Kesavaya Namah, Madhavaya Namah, Narayanaya Namah... (yani Rab 
Kesava’ya, Madhava’ya, Narayana’ya selamlar...) gibi isimleri terennüm 
edersiniz. İstediğiniz kadar çeşitli isimleri terennüm edin ibadet ettiğiniz 
Allah tektir. Böyle birlik prensibini kalbinize iyice yerleştirerek Allah’a dua 
etmelisiniz.  
 

Her nereye bakarsanız bakın sadece Allah’ın 
varlığını görürsünüz.  



 8 

Hiçbir zaman Allah buradadır veya oradadır gibi bir 
şüpheye düşmeyin. 

O’nu nerede ararsanız O oradadır. 
(Telegu dilinde bir Şiir).  

 
Atma üzerinde devamlı ve ısrarlı bir şekilde tefekkür ettiğiniz 

takdirde her yerde ilahi vasfı göreceksiniz. Bu nedenle, birliği tanımak, onu 
idrak etmek ve onunla bir tek haline gelmek için çaba sarfetmelisiniz. Eğer 
ilahi vasfı idrak etmek istiyorsanız hakikat prensibine bağlı kalmanız 
yeterlidir. Hakikat, bir isme ve forma sahiptir. Ona sımsıkı yapışın. Onu 
itirazsız izleyin. Ancak o zaman ilahi vasıf size kendisini tezahür 
ettirecektir.  
 
Her şey Allah’ın bir Tezahürüdür 

İsimler ve formlar sizi yanıltmasın. Bu günün gençleri, çeşitli isimler 
ve formlar yüzünden, istikrarlı bir zihinden yoksundurlar. Allah’ın tek, 
hakikatin tek olduğu kati inancına sahip olun. Allah’ı tek sığınabileceğiniz 
yer olarak kabul edin. İşte o zaman her nereye giderseniz gidin her ne 
görürseniz görün daima Allah’ın tezahürü ile karşılaşacaksınız. Her nereye 
bakarsanız O oradadır. O, tek bir yerle sınırlı değildir. O, her yerdedir.  
 Pravritti Marg’ı (yani dünyevi yolu) izleyen günahkar Kamsa’nın 
akıbeti ne oldu? ‘Krishna’ ismini telaffuz ettiği her defasında O Krishna 
orada idi. Fakat Kamsa bunun sadece bir illüzyon olduğunu düşündü. 
Bedene olan bağımlılığı yüzünden Krishna’nın ilahi vasfını idrak edemedi. 

Ancak Admabhimana’yı (yani Öz’ünüze olan sevgiyi) geliştirdiğiniz 
vakit İlahi Olan’ın vizyonunu elde edebilirsiniz. Atma tektir ve sadece tektir. 
Örneğin, üç kelime olan – Dehatma, Jeevatma ve Paramatma’yı ele alalım. 
Atma hepsinde müşterek kelimedir. Daima Atma üzerinde tefekkür 
etmelisiniz. Atma’nın Allah olduğu üzerindeki inancınızı geliştirin. Atma 
daima sizinle beraberdir, sizin içinizdedir, sizin etrafınızdadır, sizin 
üzerinizdedir ve sizin altınızdadır. Bu dünyada Atma’nın dışında bir başka 
varlık yoktur.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Zamanınızı boşa harcamayın. Sadece Kalam’ınızı (yani zamanınızı) 
değil, aynı zamanda Kayam’ınızı da (yani bedeninizi de) boşa harcıyorsunuz 
demektir. Spiritüel uygulamalar yapıyor olabilirsiniz, fakat dünyevi 
illüzyonu aşamıyorsunuz. Gördüğünüz her şeyin Allah’ın tezahürü olduğu 
kanaatını edinin. Hatta bir sivri sinek dahi Allah’ın formudur. Bir karınca 
Allah’ın formudur. Bu nedenledir ki, Bilge Thyagaraja şöyle terennüm 
etmiştir,  
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Ey Rama!  
Sen bir Cheema’dan (yani karıncadan) tutta 

Brahma’ya kadar her şeye nüfuz etmiş 
olansın.  

Sen aynı zamanda Siva’nın ve Kesava’nın 
da içindesin.  

Lütfen beni kurtar. 
(Telegu dilinde bir Şiir).  

 
Bir karıncada dahi ilahi vasıf mevcuttur. Bir karınca ısırınca 

duyduğunuz acıyı hepiniz bilirsiniz. Bundan başka karıncalar, yılanların 
ikamet ettikleri yerler haline gelen büyük karınca yuvalarını inşa ederler. 
Eğer içlerinde ilahi vasıf olmasa karınca gibi küçük bir böcek nasıl olur da 
böyle bir güce sahip olabilir? İlahi Vasıf, mikrokozmostan tutunda 
makrokozmasa kadar her şeyi istila etmektedir. İlahi vasıf her şeye nüfuz 
etmiş olduğuna göre mikrokozmosu hiçbir zaman küçük görmeyin.  
 Modern gençlik ilahi vasfın ne olduğunu anlamamaktadır. Bu 
onların yaşlarının etkisidir. Gençlikte insanın kanı kaynar ve zihni 
kararsızdır. Böyle istikrarsız bir zihinle insan nasıl olurda ilahi vasfı 
anlayabilir ki? İlk iş olarak zihninizi sabit bir şekle getirmeniz gerekir. 
Ancak bundan sonra ilahi vasfı idrak edebilirsiniz. Hakikat, sevginin en iyi 
arkadaşıdır ve dürüstlük, hem hakikat ve hem de sevgi ile ilişkilidir. 
Hakikat, sevgi, dürüstlük, vs., gibi değişik terimler olabilir fakat hepsinin de 
temelinde yatan ilahi vasıf prensibi aynıdır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Swami’ye olan sonsuz sevgileri yüzünden bu gün buraya Kerala’dan 
üçbin genç geldi. Böyle bir sevgiyi gün be gün geliştirmeye çalışın. Sevgiyi 
Allah olarak kabul edin. İhtiyacınız olduğu zaman sizin imdadınıza ancak 
sevgi koşacaktır.  

Rab Krishna’nın, ama (kör) saliği Surdas kesif bir ormanda yolculuk 
yaparken Krishna küçük bir çocuk formunda onun yardımına gelmişti. Ona, 
“Surdas! Ben Brindavan’a gidiyorum. Benim elimi tut. Seni de götüreyim,” 
dedi.  

Brindavan ismini işiten Surdas sevinçten ne yapacağını şaşırdı. 
Çocuk ona Elini tutmasını söyledi. Maya’nın etkisinde olan Surdas, 
Krishna’nın elinde olan değneği tuttu. Krishna’nın İlahi İradesiyle değnek 
yavaş yavaş küçülmeye başladı. Sonunda Surdas’ın eli neredeyse 
Krishna’nın eline değecek duruma geldi. İşte o anda Krishna gerçek 
kimliğini açıkladı. Ona, “Surdas! Ormanda, gök yüzünde, bir şehirde veya 



 10 

bir köyde, bir dağın tepesinde veya derin okyanusun ortasında, her nerede 
olursan ol Allah senin yegane sığınağındır. İşte bu nedenle Ben seni 
kurtarmaya geldim,” dedi.  

Ve o anda Surdas’ın eli Krishna’nın eline dokunur dokunmaz ilahi 
vasfı elde etti. O an gelinceye kadar Krishna ile konuşuyor ve O’nun tatlı 
sözlerini dinliyordu fakat eli O’nun eline henüz değmemişti. Krishna’ya 
dokunduğu anda kendinden geçerek “Krishna! Krishna!” diyerek bağırdı.  

Şöyle söylenir, Darshanam Papa Nashanam, Sparshanam Karma 
Vimochanam, Vimochanam, Sambhashanam Sankata Nashanam (yani 
Rab’bin Vizyonu bütün günahları yok eder, O’nun dokunması Karma 
esaretini yok eder, O’nunla yapılan konuşma bütün üzüntüleri yok eder). 
Allah saliklerine Darshan, Sparshan ve Sambhashan ihsan etmek için 
enkarne olur.  

Krishna, Surdas’a Brindavan’a giden yolu göstermek için geldi. 
Onunla konuşmaya başladı ve sonunda ona Sparshan’ını bahşetti ve böylece 
onu Karma’nın köleliğinden kurtardı. Bu nedenle Darshan, Sparshan ve 
Sambhashan yani bunların her üçüde gereklidir. Sadece Darshan ile tatmin 
olmamalısınız. Her üçünü de elde etmek için çaba sarfetmelisiniz. 
 Herkesi Allah’ın formu olarak görün. Bu, her bireyin ilahi vasfın 
somutlaşmışı olduğu demektir. Bütün isimler ve formlar O’nundur. Burada 
binlerce Allah formu görmektesiniz. Ne mutlu sizlere! Kendinizi güçsüz 
hissetmek ve doğuştan var olan ilahi vasfınızı unutmak, cehaletin işaretidir. 
Gerçeği söylemek gerekirse sizler sadece fani değil, ölümsüz ilahi vasfın 
somutlaşmışlarısınız. Bu kozmik dramda Allah’ın bizzat kendisi insan 
rolünü oynamaktadır. Daivam Manusha Rupena (yani Allah insan formunu 
alır). Bu nedenle her şeyin ilahi olduğu kati inancını benimseyin. İşte o 
zaman bireysel bilincinizi kaybederek İlahi Vasıfla bir olacaksınız. Birlikte 
çokluğu görmek Maya’nın (yani illüzyonun) etkisidir. Birliği anladığınız 
vakit, Jeevatwa’nız (yani bireysel özünüz) Daivatwa’ya (yani İlahi Olan 
Öz’e) dönüşecektir. 
 
(Bagavan Diskur’unu, “Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare 
Hare...” Bajan’ı ile sona erdirdi. 
 

***** 


