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Guru Purnima Sandesh   02-07-2004  Prasanthi Nilayam 
 
 

ALLAH’IN FORMU SEVGİDİR 
 

Hoşgörü, bu kutsal Bharat topraklarında en güzel olan şeydir. 
Bütün ritüeller arasında hakikate sadakat en büyük kefarettir. 
Bu ülkede en balözü olan duygu ise insanın annesine karşı olan sevgi 

duygusudur. 
      (Telegu dilinde bir Şiir) 

 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu kutsal Bharat topraklarında hoşgörü en gerçek olan güzelliktir. 
Modern insanın hoşgörü hakkında hiçbir fikri yoktur. Bu kutsal topraklarda, 
hoşgörünün en gerçek güzellik olduğunu anlayamamaktadır. Hoşgörüden 
yoksun olan bir kimse insandan sayılmaz. Fakirlere ve fiziksel engellilere 
karşı hoşgörüyle ve sempati ile bakmalıyız. Fakat modern insane, bu talihsiz 
insanlara nefretle bakmaktadır. Hakikatte, Bharatiyalı’ların en değerli ve 
kutsal Mantra’sı Sahana’dır (yani hoşgörüdür). Fakat insan, cehaleti 
yüzünden böylesine kutsal bir Mantra’yı bir köşeye atarak Yantra ve 
Tantra’lara kendisini kaptırmıştır. 
 Bir salikten beklenen en birinci nitelik hoşgörüdür. Bhakti (yani, 
[Allah’a] bağlılık) nedir? Bazı kimseler, bazı idollere ibadet etmenin, bazı 
adakların yerine getirilmesinin ve bazı ritüellerin yapılmasının Bhakti 
olduğu yanlış anlayışındadırlar. Bu, o kadar da basit bir şey değildir. Bir 
saliğin ve bilhassa Bharatiyalı’ların en başta gelen görevleri, uygulanmakta 
olan hoşgörünün niteliğine dikkat etmeleridir.  
 Hakikate sadık kalmak, gerçek tapa’dır (yani kefarettir). Günümüzde 
insan bu prensibi unutmuştur. Hoşgörü, insanlara asil eylemler yapmaları 
için ilham veren bir niteliktir. Başkalarının da bu asil niteliği 
benimseyebilmeleri için, onlara bu nitelik öğretilmelidir.  
 Bu ülkedeki balözü duyusu, insanın annesine karşı olan sevgisidir. 
Günümüzdeki insanlar, en önemli görevleri olan, her kadına kendi 
anneleriyişmiş gibi bakma duygusundan yoksundurlar. Bu dünyada böyle 
bir anne sevgisinden daha yüce ve daha tatlı bir şey yoktur. Böyle asil bir 
duyguyu geliştirmiş olan kimse, çok şanslı bir insandır. Bu, satın alınabilen 
veya kiralanabilen bir nitelik değildir. Bu anne sevgisi duyusu, insanın 
kendi annesine olan doğal sevgiden akan bir duygudur. Bharat’ın insanları 
böyle asil nitelikleri bir kenara iterek yabancı kültürleri taklit etmeye ve 
geliştirmeye çalışmaktadırlar. Gerçekte onlar, yabancı kültürlerin peşinden 
aşırı bir şevkle koşarak onu yaşam nefesleri gibi kabul etmektedirler.  
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Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu dünyada sevgiden daha kutsal bir şey mevcut değildir. 
Günümüzde, heryerde dünyevi ve fiziksel sevgiyi bulacaksınız. Fakat Atmik 
sürur ile dolu bir sevgiyi bulmak çok güçtür.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgi, sadece iki birey arasında fiziksel seviyede mevcut olan bir şey 
değildir. Gerçek sevgi, iki kalp arasında mevcut olandır. Bharatiya’lılar bu 
gün, böyle kutsal ve asil bir sevgiyi göz ardı etmektedirler. Nasıl bir göz 
kapağı bir gözü korursa, işte kadim zamanlardan bu yana, bu kutsal Bharat 
topraklarında, insanları besleyen ve koruyan da sadece Allah’a karşı olan 
sevgi olmuştur. İlahi olan bu sevgi, bütün evreni kaplamaktadır. Her nerede 
onu ararsanız o orada mevcuttur. Bu dünyada ilahi sevgiden başka bir şey 
yoktur. Bunun haricindeki bütün sevgiler sadece geçici birer sevdadan 
ibarettir. Gerçek sevgi, insanın kalbinin derinliklerinden zuhur eder. Böyle 
bir sevgiyi geliştirmek ve onu başkalarıyla paylaşmak Beni en mutlu eden 
şeydir. Günümüzde, bencilce amaçları elde etmek için her yerde dünyevi ve 
fiziksel sevgiyi görürsünüz. Fakat buna gerçek sevgi denemez. Kutsal, ilahi 
olan ve bencilsiz olan gerçek sevgi, insanın kalbinden fışkırmalıdır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Böyle ilahi olan bir sevgiyi geliştirin ve kuvvetlendirin. Böyle bir 
sevgiyi geliştirdiğiniz takdirde, hiçbir şeyden yoksun olmayacaksınız. 
Ancak böyle asil bir sevgiyi geliştirdiğiniz takdirde, “Sevgi’nin 
Somutlaşmışları” denmeye layık olacaksınız. Allah her yerde hazır ve 
nazırdır. Allah kimdir? Hakikatte sizler, gerçekten birer Allah’sınız. Bu hali 
elde etmek için çaba göstermelisiniz. Allah her yerde mevcut olmasına 
rağmen, sizin içinizde doğuştan var olan ilahi vasfı unutmamalısınız. Bazı 
insanlar Allah’ın kendilerinden ayrı uzak bir yerde olduğunu 
zannetmektedirler.  
 Rab Vishnu’nun çocuk saliği olan Prahlada şöyle beyan etmişti: 
 

Allah’ın burada olup da orada olmaması hakkında en ufak 
bir şüpheniz olmasın.  

O’nu her nerede ararsanız  
O, oradadır. 

     (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 İşte bizlerin bu gün algılayamadığımız gerçek Bharat kültürü budur. 
Herkes Allah’ın ismini terennüm etmektedir. Fakat Allah nerede? Gerçekte 
sizzler, kendiniz Allah’sınız. Siz ve Allah birbirinizden ayrı değilsiniz. 
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İnsan doğuştan kendi içinde var olan, ilahi vasfı unutarak dünyevi ve 
önemsiz şeyler peşinden koşmaktadır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Şartlar her ne olursa olsun sakın sevgiyi terketmeyin. Sevgi sizin en 
büyük hazinenizdir. Bu hazineyi unutan kimse insandan sayılmaz!  

Babamızı, annemizi, erkek ve kız kardeşlerimizi, vs., severiz. Bütün 
bu ilişkiler, oynanmakta olan İlahi Dram’ın içinde alınan rollerden ibarettir. 
Gerçek sevgiyi anlamaya çalışmalısınız. Hakikatte bu, daima bizim 
içimizdedir. Onu dışarıda aramanıza gerek yoktur.  

Fakat maalesef günümüzde bizler, gerçek ve kalıcı olmayan şeylerin 
peşinden koşmaktayız. (Bir çiçeği göstererek) Bu nedir? Bu bir çiçektir. 
Herkes öyle söylüyor. Fakat hakikatte ise bu, İlahi Vasfın bir tezahürüdür. 
İçindeki bazı yapraklar, İlahi Vasfı temsil etmektedirler. Eğer yapraklar 
birer birer koparılırlarsa artık ona çiçek denemez. Aynı şekilde de, eğer 
insanın içinde sevgi yoksa, ona “Sevgi’nin Somutlaşmışı” denemez.  

Bütün evrenin kaynağı ve gıdası sevgidir. Bu sevginin niteliği çeşitli 
bireyler arasında örneğin, baba, anne, erkek ve kız kardeşler arasında 
değişik şekillerde tezahür eder, fakat siz bunların hepsine de sevgi dersiniz. 
Bütün bu bireyler bir araya gelerek aileyi teşkil ederler. Sevginizi sadece 
aile fertleriyle sınırlamanız yeterli değildir. Bütün evren bir aile gibi 
yaşamalıdır. Gördüğünüz herkese selam verin. “Selamlar! Selamlar!” deyin. 
Bundan daha asilane bir duyu olabilir mi?  

Bu dünyada karşılaştığınız her form İlahi Vasfın somutlaşmışlarıdır. 
Bu evrende ilahi olmayan hiçbir şey yoktur. Evrendeki çeşitli objeleri 
sadece birer obje olarak görürsünüz. Hayır! Hayır! Onları “İlahi Vasfın 
Somutlaşmışları” olarak kabul etmelisiniz. Ne yazık ki günümüzde insanlar 
akılsızca davranarak Allah’ı uzak yerlerde aramaktalar. Görebildiğiniz her 
yerde Allah mevcuttur. Bu nedenle, evrende mevcut olan her şeyi “İlahi 
Vasfın Somutlaşmışları” olarak kabul etmek en asilane bir duygu olur. 
Evren, Allah’ın formundan başka bir şey değildir! Allah, her formda tezahür 
eder. Böyle her yerde hazır ve nazır olan ilahi vasfı, Allah olarak kabul edin. 
Hiçbir objenin dış görünüşüne önem vermeyin, fakat o objenin içinde, 
aslında var olan ilahi güce bütün varlığınızla inanın. Günlük 
faaliyetlerimizde deneyimlediğimiz her şey İlahi Vasıftan başka bir şey 
değildir. Örneğin, susarız. Susamak, ilahi vasfın ateş olarak tezahür 
etmesidir. Susuzluğumuzu, ilahi olanın bir başka tezahürü olan suyu içerek 
gideririz.  
 Bundan böyle, evrende mevcut beş element, beş kılıf ve bedende 
yaşam için gerekli beş nefes, bunların hepside ilahi vasfın tezahürleridir. 
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Günümüzde, duyularımızı istismar ediyoruz. Bu ciddi bir günah işlemektir. 
Bütün duyular saf, kutsal ve bencilsizdirler. Duyular kast, inanç, din, 
milliyet, vs., farkı gözetmezler. Böyle asil nitelikleri kendi içimizde 
tutarken, İlahi Vasfı gidip dış dünyada arıyoruz. Bu ne kadar acı bir şeydir! 
İnsani değerlerin ne olduğunu zannedersiniz? Bunlar ilahi niteliklerden 
başka bir şey değillerdir. Allah’ın ayrıcalıklı sıfatı yoktur. İlahi Vasfın 
bizzat kendisi, onun yegane sıfatıdır. Sıfatsız İlahi Vasfı, sıfatlı Allah olarak 
görerek kendimizi yanıltıyoruz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Ben her ne söylersem, sadece sevgiyi söylerim. Ben bundan başka 
bir kelime bilmem. Sevgiden daha yüce bir nitelik yoktur. Bu nedenle, Allah 
olan bu sevgi niteliğini sevmeliyiz.  
 Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Shuddha, 
Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam (Allah sıfatsızdır, saftır, en son 
ikametgahtır, ebedidir, lekesizdir, aydınlanmıştır, özgürdür ve kutsallığın 
somutlaşmışıdır) gibi sırf kendimizi tatmin için Allah’ı çeşitli şekillerde 
tasvir ederiz. Fakat bunların hiçbirisi de Allah’ı tam olarak tasvir edemez. 
Hakikatte, Allah tasvirin ötesindedir. Allah’ı ancak “sevgi” olarak tasvir 
edebiliriz. O’nu bundan daha iyi tasvir edebilecek hiçbir şey yoktur.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizler hepiniz “Sevgi’nin Somutlaşmışlarısınız”. Sizin formunuz 
sevgidir.  

Üç tekerlekli arabalara oturtulmuş olan fiziksel engelli çocukları 
görmek Beni çok üzmektedir. Hakikatte onlar “İlahi Vasfın 
Somutlaşmışlarıdır”. Bu ilahi olan çocukları hor görmek büyük bir günah 
işlemektir. Hakikatte bu dünyada aşağılık hiçbir insan yoktur! Bu aşağılık 
duygusu sadece bizim içimizdedir. Bu, Allah’a atfedilemez. Allah sadece 
sevgi olan tek bir sıfata sahiptir. Sevgi O’nun formudur.  

Ne zaman birisi Benimle sevgi dolu olarak konuşursa bu Bana 
sonsuz sevinç verir. Eğer insanlar Benim niteliklerimi tasvir ederken 
sevgisiz boş sözler kullanırlarsa bu Beni memnun etmez ve etkilemez. 
Benimle sevgi dolu bir kalple konuşun. Bana sevgi dolu bir kalple dua edin. 
Bana sevgi dolu bir kalple yaptığınız her duaya, Ben hemen cevap 
vereceğim. Beni sevgi ile, “Sai” diye çağırın ve Ben hemen “Oyi” diyerek 
cevap vereceğim. İçinde sevgi olmadan yapılacak dua, her ne kadar çok 
olursa olsun Beni etkilemez. Eğer Beni sevgi ile çağırırsanız, her nerede 
olursam olayım hemen cevap vereceğim. Sevgiden daha yüce bir şey 
yoktur. Bu nedenle, eğer Allah’ın Darshan’ını ve O’nu deneyimlemeyi 
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istiyorsanız O’na sevgi dolu dua edin. İstediğiniz kadar servet ve erdem 
sahibi olun fakat bunların hiç birisi de sevgi niteliğinin yerini dolduramaz. 
Prema kelimesinin aslında var olan tatlılık, dünyanın başka hiçbir yerinde 
bulunamaz. Onu ne kadar çok geliştirir ve uygularsanız kişiliğiniz de o 
derecede tatlı olacaktır. Bundan böyle, sevgiyi içinizde en önde gelen bir 
nitelik olarak geliştirin.  
 

Ormanda, gök yüzünde, bir kasabada veya bir köyde, bir dağın 
tepesinde veya derin bir okyanusun ortasında, her nerede 
olursanız olun tek sığınabileceğiniz şey sevgidir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Sevgi, sadece özel bir yerle veya bir ikametgahla sınırlandırılmış değildir, 
o evrenseldir. Bu nedenle böyle evrensel bir sevgiyi geliştirin. Her ne kadar çok 
para olursa olsun, böyle evrensel bir sevgiyi satın alamaz. O ancak derin bir 
sevgiyle dolu bir kalp ile elde edilebilir. Bu nedenle, insan böyle saf ve bencilsiz 
bir sevgiyi geliştirmelidir. Böyle saf bir sevgiyi geliştirmek için Bhakti (yani 
[Allah’a] bağlılık) tavsiye edilmektedir. Bhakti, uzak bir yerde değildir. Prema 
(yani sevgi), Bhakti’dir (yani [Allah’a] bağlılıktır). Sevgi olmadan [Allah’a] olan 
bağlılık, derin bir okyanusa benzer. Ve bu okyanus nasıldır? Tuzlu su ile doludur. 
Fakat [Allah’a] sevgi ile dolu bağımlılık ise, tatlı suya benzer. Sevgi, balözü bir 
duygudur. Sevgi, gerçekte sürurdur. Sevgi, harikulade bir duygudur. O, dipsizdir. 
Bu nedenle, böylesine balözü, tatlı, sürurlu ve dipsiz bir sevgiyi hiçbir zaman 
terketmemelisiniz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Boş yere Bhakti talebinde bulunacağınız yerde Prema’yı hedefiniz olarak 
tutun. Bu Sadhana’dan daha yüce bir şey yoktur. Saf ve bencilsiz bir sevgiden 
başka sizi kolayca kurtuluşa ulaştırabilecek başka bir şey yoktur. Dört kelime 
vardır, bunlar: Mukti (yani kurtuluş), Bhakti (yani [Allah’a] bağlılık), Rakti (yani 
bağımlılık) ve Anurakti (yani Allah’a olan bağımlılık veya sevgi). Fakat bütün 
bunların altında yatan temel şey sevgidir. Bu hayırlı Guru Purnima gününde sizlere 
verebileceğim en değerli armağan sevgidir. Bu Benim sizlere en değerli 
hediyemdir. Sevgiden yoksun sizlere verebileceğim her hangi bir armağan 
faydasızdır. Benim sevgim saftır, kutsaldır ve çok değerlidir. Sizler de böyle bir 
sevgiyi geliştirmelisiniz. 
 Bagavan Diskur’unu, “Prema Mudita Manase Kaho…” Bajan’ı ile sona 
erdirdi.   


