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23 Ağustos 2004       Prasanthi Nilayam 
 

ZİHİNSEL HUZURUNUZ İÇİN 
DEVAMLI NAMASMARANA YAPIN 

 
Ey insan! 
Sırf karnını doyurabilmek için hayatta mücadele edersin. 
Çeşitli alanlardan çok sayıda bilgi elde edinirsin. 
Sabahın kör şafağından akşamın karanlığına kadar Allah’ı unutarak 
bütün zamanını, dünyevi bilgiler ve servet elde etmekle geçirmene 
rağmen ne gibi bir mutluluk elde ettiğini incele ve kendi kendine sor. 
     (Telegu dilinde bir Şiir) 

 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Fakir de olsanız, milyoner de olsanız yemek, yemek 
mecburiyetindesiniz. Kutsal bir insan olarak doğmayı hak ettiğinize göre, 
insanın bütün hayatını sadece karnını doyurmak için sarfetmesi pek akla 
yatmıyor. Bütün hayatınızı sadece para kazanmaya harcamak yerine, niçin 
bir kaç dakikanızı Allah üzerinde tefekkür etmeye ayırmıyorsunuz? Bu 
Bharat (Hindistan) topraklarında gayet tabii ki, zamanlarını ve çevrelerini 
Allah üzerinde tefekkür ederek kutsallaştırmak isteyen bazı insanlar var. 
Fakat insanların büyük bir kısmı dünyaya gelişlerini değersiz şeylerin 
peşinden koşarak boşa harcamaktadırlar.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sadece Srikakulam Bölgesi’nde değil, fakat Hindistan’ın birçok 
diğer yerlerinde de kıt kanaat geçinebilmek için, büyük zorluklar içinde 
mücadele eden insanlar var. Bütün çabalarına rağmen, huzuru, mutluluğu ve 
rahatlığı elde edememektedirler. Ancak zamanlarını Allah üzerinde tefekkür 
etmeye ayıran kimseler, huzuru ve mutluluğu deneyimleyebilmektedirler. 
Allah’ı unutan ve bütün zamanlarını ve enerjilerini dünyevi işlerin peşinde 
koşmaya ayıran insanlar, sıkıntı çekmek durumundadırlar. Şimdiye kadar 
hiç kimse, tam anlamıyla, zihinsel bir huzuru ve fiziksel bir rahatlılığı elde 
edememiştir.  
 Beden bir su kabarcığı gibidir. Bir torba dolusu kemikten başka bir 
şey değildir. Zihin ise çılgına dönmüş bir maymun gibidir. Böylesine bir 
fiziksel beden ve kararsızlık içinde bocalayan bir zihin için, uğraşmak 
hatadır. İnsan yaşadığı müddet içinde, başkalarını rahatsız etmemek 
amacıyla, bedenini sağlıklı tutmaya gayret etmelidir. Çok kimse bütün 
hayatlarını fiziksel rahatlıklar ve zevkler için harcamaktadır. Ancak bir avuç 
insan, zihinlerine ve bedenlerine karşı ilgi duymamakta ve ebedi huzur ve 
mutluluk üzerinde odaklanmaktadırlar.  
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 İnsanın doğuşunun amacı, ilahi vasfı deneyimlemek içindir, geçici 
zevklerin peşinde koşmak için değildir. Hakiki amacı Allah’a tapmak iken, 
yanlış yollarda kullanılan insan bedeni, ilahi bir armağandır. Bedenin, 
sadece yemek içmek ve fiziksel zevkleri tatmak için olduğu hatasına sakın 
kapılmayın. İnsana, yerine getirdiği takdirde, bedeni, zihni, duyguları ve 
ruhu seviyesinde, mutluluğu deneyimleyebileceği bazı görevler verilmiştir.  
 İnsanın dünyaya doğuşunun amacının ne olduğunu, insan 
soruşturmalıdır. İnsanın doğuşunun amacı, doğum ve ölüm çemberinden 
kurtulmak için gayret sarfetmesi içindir. Bu beden, bir pislik yuvasıdır ve 
her an bir hastalığa açıktır; zaman zaman değişikliklere uğrar; Samsara 
okyanusunu geçemez. Beden, insanlık seviyesinden ilahi vasıf seviyesine 
yükselebilmek için, bir araç olarak kullanılmalıdır. Ancak ilahi vasfı 
deneyimlediğimiz zaman, insan hayatı kutsallaşabilir. Bu yolda, çok sayıda 
insan gayret sarfetmektedir. Fakat sadece pek azı, hakikati idrak 
edebilmekte ve amaca ulaşabilmektedir. İnsan birçok faaliyetlerde 
bulunabilir, fakat bütün çabaları daima zihinsel huzuru elde etmek için 
olmalıdır. Zihinsel huzur olmadıkça, insanın yaptığı her şey sadece 
huzursuzluğunu artıracaktır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bütün çeşitli zorluklarınıza ve maddi sıkıntılarınıza rağmen, ta 
Srikakulam’dan buraya gelebilmenizden dolayı çok şanslısınız. Swami sizin 
isteklerinizin farkında. Sizler buraya ilahi süruru deneyimlemeye geldiniz. 
Burada bulunduğunuz şu iki gün zarfında, Swami sizlerle konuşmadığı için 
üzüntülüsünüz. Daha dün gece, hepiniz bütün varlığınızla dua ettiniz. Sizin 
bu içten gelen dualarınıza karşılık olarak bu sabah sizlere hitap etmeye karar 
verdim. Benim arzum, sizleri sadece bir diskur ile tatmin etmek değildir. 
İsteklerinizi yerine getirecek her yardımı yapmaya hazırım. Bir çoğunuz su 
sıkıntısı dolayısıyla çeşitli problemlerle karşı karşıya. Hatta bazılarınızın 
doğru dürüst yiyebilecekleri yemekleri dahi yok. Yiyecek ve su herkes için 
çok önemlidir.  
 Bu bakımdan sakın kendinizi üzmeyin. Allah’ın kalbi taştan 
yapılmış değildir. O, hiç şüphesiz sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. O’nun 
yüreği merhamet doludur. Swami’nin sizlere olan ilgisi, sizin endişelerinizin 
yüz mislidir. Bu hususta hiçbir şüpheniz olmasın. Bu zorlukların ve 
ıstırabın, sizin iyiliğiniz için olduğu anlayışına varın. Kat’i bir inanca sahip 
olduğunuz zaman, aşılamaz zorluklar bile bir anda ince bir sis tabakası gibi 
ortadan yok olacaktır. Bu nedenle, boş yere problemleriniz için huzurunuzu 
kaçırmayın. Zorluklar gelir ve giderler. Sadece fakirler değil, bir milyoner 
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bile zorluklardan kaçamaz. Yakın bir zamanda zorluklarınızdan kurtulmanız 
için Swami sizleri kutsar.  
 Köylerinizdeki yaşlılara başvurarak, sizlerle işbirliği yapacak 
kimselerin yardımlarını isteyin. Sizin dağlık arazinizde, bol miktarda su 
olmasını Ben sağlıyacağım. Zorluklar sizleri deprasyona sokup ürkütmesin. 
İnsan bedeni kılıfına girdiğimize göre, zorluklardan kaçamayız.  
 Fiziksel beden zorluklardan geçebilir, fakat zihinsel huzurunuzu elde 
etme çabasını göstermelisiniz. Herkes için zihin, mutluluğun temelidir. 
Zihinsel huzur olmadıkça bütün fiziksel rahatlıklar boştur. Sadece ve 
sadece, Allah üzerinde tefekkür ederek, zihinsel huzur elde edilebilir, başka 
şekilde değil. Bu nedenle, önünüze çıkan zorluklara kulak asmadan devamlı 
olarak Allah’ın İsmini terennüm edin. Allah’ın İsmi üzerinde tefekkür 
etmeniz sayesinde, karşılaştığınız bütün zorluklara rağmen yine de, huzuru 
deneyimleyebilmektesiniz. Allah, fakirlerin ve umutsuz/terkedilmiş 
kimselerin sığınağıdır. Hayatın inişleri çıkışları boyunca Allah daima 
onlarla beraberdir. Allah’ın uzak diyarlarda olduğunu sanmayın. Allah 
daima sizin yanınızdadır. Hakikatte O, sizin kalbinizin en derin hücrelerinde 
mevcuttur. Hiçbir zaman Allah’ın sizden uzaklarda olduğunu düşünmeyin. 
Ne arkadaşlarınız, ne de akrabalarınız sizi kurtarabilir. Allah sizin tek 
sığınağınızdır. Şartlar her ne olursa olsun O sizi korur.  
 Bütün zorluklara rağmen Bharatiya’lar (Hintliler), hiçbir zaman 
Allah yolundan ayrılmamışlardır. Bharatiya’lar Allah’a tek-odak olarak 
bağlı kaldıkları içindir ki, bütün uluslar arasında önemli bir mevkiye 
sahiptirler. İnsanların lüks hayat sürdükleri, çok zengin ülkeler olmasına 
rağmen, buradaki insanlar zihinsel huzura kavuşamamaktadırlar. Böyle 
zihinsel bir huzurun tadını çıkarabildikleri için Bharatiya’lar çok 
şanslıdırlar. Bunun sebebi ise, Allah’a olan sonsuz bağlılıklarıdır. Kadim 
zamanlardan bu yana, Bharat’ın kültürü Bharatiya’ları her yönden 
korumuştur. Onun görkemi ve haşmeti bütün tasvirlerin ötesindedir. 
 Zihinsel huzur içinde olan bir kimse, moral gücüne de sahip olur. Bu 
nedenle, İlahi Olan İsmi devamlı olarak terennüm edin. Dün, Allah’ın 
görkemini terennüm ederek bütün köyü dolaştınız ve Prasanthi Nilayam’ın 
cümle kapısından girdiniz; zihinsel huzuru deneyimlediniz. Huzuru başka 
şekilde deneyimlemek mümkün değildir. Bu bakımdan, Allah’ı hiçbir 
zaman unutmayın. O’nun İsmini terennüm ederek zamanınızı kutsallaştırın. 
Allah üzerinde tefekkür etmek insanın devamlı çabası olmalıdır.  
 Sizi Allah’ın İsmi’ni terennüm etmekten caydıracak, bazı kıskanç 
insanlar olacaktır. Bu kimseler, “Allah’ın İsmi’ni terennüm etmenin ne 
faydası olabilir ki? Bizim kıt kanaat geçimimize bunun ne yardımı olabilir 
ki? Dünyadaki yaşamamızı sürdürebilmek için çok çalışmamız gerekir. Bu 
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nedenle, Allah’ın İsmi’ni terennüm etmekten vaz geçin,” derler. Böyle dar 
kafalı insanlara kulak asmayın. Allah’ın İsmi’ni hiçbir zaman unutmayın. 
Belki de siz farkında değilsiniz ama, dünya üzerindeki bütün köyler 
zorluklarla karşı karşıyalar. Hepsi de fiziksel hastalıklardan ve zihinsel 
endişelerden mustaripler. Sadece Bharatiya’lar, Allah’a olan bağımlılıkları 
dolayısıyla zihinsel huzuru tadabiliyorlar. Zihinsel huzuru deneyimlemekten 
daha büyük mutluluk yoktur.  
 

Zihinsel huzur, ancak devamlı olarak Allah üzerinde tefekkür 
ederek elde edilebilir. 

Bu, pazardan satın alınamaz.  
Ancak devamlı olarak Allah üzerinde tefekkürle zihinsel 

endişeler yok edilebilir. 
Dünyadaki bütün insanların deneyimi budur. 
Zihinsel huzur ve mutluluk, ancak Allah üzerinde tefekkür 

edilerek elde edilebilir. 
Başka hiçbir yolla bu elde edilemez. 
Doğmak bir derttir, bu dünya üzerinde olmak bir derttir;  
Dünya, endişenin ve aynı zamanda ölümün müsebbibidir; 
Bütün çocukluk ve yaşlılık dönemi bir derttir; 
Yaşam bir derttir; başarısızlık bir derttir; 
Bütün eylemler ve zorluklar dert yaratır; 
Hatta mutluluk bile akıl ermez bir derttir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Allah üzerinde tefekkür, her çeşit endişeyi yok edecek doğru bir 
kraliyet yoludur. Bu nedenle, zihinsel huzuru elde etmek için, başka yolları 
deneyerek kendinizi sıkıntıya ve endişeye sokmayın. İlahi ve görkemli 
yolda yürümeye devam edin. Spiritüel yolda oluşan bütün karma’lar 
(eylemler) bize huzur ve mutluluk getirmek içindir. Onların amacı, bizleri 
sıkıntıya sokmak değildir. Zihinsel huzur, ancak insanın kendi görevini 
kendisinin yapması ile elde edilebilir, başka bir şekilde değil. Karma, bir 
sonuç sağlar ve bu sonuç da mutluluk ve huzur getirir. Zorluklar içinde 
olduğunuz zamanlarda bile, bütün bunların size mutluluk getirmek amacıyla 
olduğunu düşünün. Her insan, daha sonra mutluluğu yaşayabilmek için 
zorluklardan geçer. Fakat insan sıkıntılar içindeyken bu durumu 
farkedemez. Zamanla, ıstırap sona erip de mutluluk başlayınca, insan o 
zaman hakikati anlar. Bu nedenle, ıstırabın ve zorlukların, önümüzdeki 
günlerde gelecek olan mutluluğun bir başlangıcı olduğunu hatırlayın.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 



 5 

 Sevgi, daima büyüyen bir servettir, ne kadar çok sarfederseniz o 
kadar çoğalır; hiçbir zaman azalmaz. Bir dağa tırmanarak Allah’ın 
görkemini terennüm ettiğinizi düşünün; İlahi Olan titreşimler geniş bir alana 
yayılacak ve uzaktan dahi olsa, namasmarana’yı işiten insanlar, çok mutlu 
olacaklardır. İlahi Olan müzik, çocuklara ve hayvanlara bile rahatlık 
bahşeder. Namasankirtan’ı işiten en katı yürekler dahi erir. Hint tarihinde bu 
gibi bazı olayları işittik. Allah’ın bazı yüce müritleri, namasankirtan’la en 
katı yürekli canileri bile tam bir dönüşüme uğratabilmişlerdir.  
 Bir çukur kazdığınızı farzedin; oradan çıkan toprağı çukurun 
kenarına yığınca bir tepecik oluşur. Çukuru çok veya az derin kazıp 
kazmadığınız için endişelenmeyin. Çünkü kazdığınız derinlikle, çukurun 
kenarına yığdığınız toprağın yüksekliği aynıdır. Bunun gibi, geçirdiğiniz 
zorluklar kadar, aynı miktarda mutluluk deneyimleyeceksiniz. Kenara 
yığılmış toprağı (yani mutluluğu), üzüntüler ve zorluklar çukuruna 
doldurduğunuz vakit, bir sükunet hali elde edeceksiniz. İşte bu gün 
gerçekleştirmeniz gereken şey budur. Eyvah! Ben bu üzüntüler ve zorluklar 
çukuruna düştüm. Buradan nasıl kurtulacağım? Bununla nasıl başa 
çıkacağım? diye üzülmenize gerek yoktur. Yapılacak şey, ıstırap çukurunun 
yanında yığılmış olan mutluluk toprağını tekrar çukura doldurmaktır. 
Böylece tekrar sükunet haline kavuşursunuz. Bu sadhana’yı yapmalısınız. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 

Büyük zorluklar ve fiziksel gerginlikler içinde olmanıza rağmen, 
buraya sevgi dolu kalplerle geldiniz. 

Swami’ye olan sevginiz ve bağlılığınız sizleri buraya getirdi. 
Aynı şiddette bir sevgi ve bağlılıkla geldiğiniz yere dönün. 
Swami’nin huzurunda deneyimlediğiniz sevincin ve mutluluğun 

zevkini çıkarmaya devam edin. 
Mutluluk ve ıstırap, iyi ve kötü bir arada gider, bunları kimse 

birbirinden ayıramaz. 
Mutluluğu veya acıyı, iyi veya kötüyü birbirinden ayrı bulamazsınız. 
Zorlukların meyvesi olarak, mutluluk meydana gelir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Böylece, mutluluk ve keder, bize ılımlılığı öğretmek için verilir. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgi, hiçbir zaman azalmayan tek servettir. Bu, Allah’ın malıdır. 
Bundan böyle, saf ve bencilsiz bir sevgiyi geliştirin. Her nerede olursanız 
olun, her zaman Allah’ın sevgisi sizi takip edecektir ve koruyacaktır. Sadece 
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paranın, sizin servetiniz olabileceğini düşünmeyin. Hakikatte sevgi, sizin 
gerçek servetinizdir. Sevgi serveti daima çoğalır (genişler), hiçbir zaman 
azalmaz. Paramatma’yı idrak eden kimseler, bu hakikati daha iyi 
anlayacaklardır. Dün Puttaparthi sokaklarında yaptığınız namasankirtan’dan 
dolayı, Kalbim sevgi ve sevinçle dolup taşmaktadır. Her nerede olursanız 
olun, bütün hayatınız boyunca, namasankirtan yapmaya devam edin. 
Bilhassa üzüntülü bir haleti ruhiye içinde olduğunuz zamanlarda, bütün 
avazınızla Allah’ın görkemini terennüm edin. Başkalarının sizinle alay 
edeceklerini düşünerek, Allah’ın görkemini terennüm etmekten hiçbir 
zaman çekinmeyin. Başkaları sizin hakkınızda her ne söylerlerse 
söylesinler, kutsal namasankirtan’ı söylemeye devam edin. Ancak o zaman 
İlahi Olan güçle şarj olacaksınız.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Hepinizin burada toplanmanızdan Ben çok mutluyum. Ben her 
zaman sizlere sevinç, mutluluk, rahatlık ve huzur temenni ederim. Bu gün 
buraya, 8000 salik Swami’nin İlahi Huzuru’ndaki mutluluğu paylaşmak 
üzere geldi. Biraz sonar hepiniz kantine giderek, büyük bir mutluluk içinde 
Swami’nin Prasadam’ını yiyin. Swami’nin Prasadam’ı, akshaya’ya (hiç 
eksilmeyen) dönüşecek ve bütün üzüntülerinizi ve zorluklarınızı yok 
edecektir. Swami’nin bahşettiği her şey, sevgi doludur. Bagavan’ın 
bahşettiği her şey, parasızdır. Allah hiçbir zaman parasal şeylere tevessül 
etmeyecektir. Hizmet faaliyeti her nerede yapılırsa yapılsın, eğer para ile 
ilişkili ise, o hizmet kokuşmuştur. Swami’nin bütün serveti sadece 
Sevgi’den ibarettir. İlahi Olan böyle bir Sevgi, sizin yaşam-nefesiniz olmalı. 
Eğer böyle bir saf sevgiyi geliştirebilirseniz, geçmişteki bütün karmalarınız 
yok olacaktır.  
 Şimdi hepiniz kantine giderek, yemek olarak Swami’nin 
Prasadam’ını yiyin. Ondan sonra da mutlu olarak köylerinize dönebilirsiniz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Böylesine uzaklardan geldiğinize göre, kalplerinizi sevgi ile 
doldurun. Geçmiş zamanlarda Saluru Rajeswara Rao isminde bir şarkıcı 
vardı. Muntazaman Swami’yi ziyarete gelirdi. Müziğe o kadar dalardı ki, 
başkalarının ne düşüneceklerinin farkında olmadan, sokaklarda yürürken 
şarkı söylerdi. Bu gün onun oğlu, Swami’nin İlahi Huzur’unda kutsal 
şarkılar söylemek üzere buraya geldi. Bu kutsal şarkılar, insanların 
kalplerini büyük bir sevinçle doldurmaktadır.  
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 Merhum Rajeswara Rao, “Challagaalilo Yamunathatipy Shyama 
Sundaruni Murali” (Yamuna nehrinin kenarında serin rüzgar eserken, 
Shyama Sundara Flüt’üyle tatlı melodiler çalmakta) isimli, bilhassa Sri 
Krishna hakkındaki bu şarkıyı büyük bir melodi ile söylerdi. Hem sesi ve 
hem de duyguları tatlı idi. 
 Rajeswara Rao ve onunla birlikte Adi Narayana ismindeki bir başka 
salik de, muntazaman buraya gelirdi. “Sai Charita”yı besteleyen ve büyük 
bir ahenkle söyleyen kimseler, işte bu insanlardı. Her nerede olurlarsa 
olsunlar, böyle saf kalpli salıklerin hayatları kutsallaşır. Allah-vergisi 
yeteneklerini satarak, o şekilde kutsal bir hayat yaşamak isteyen kimseler, 
hiçbir zaman gerçek mutluluğu bulamazlar. Rajeswara Rao ve Adi 
Narayana hiçbir zaman müzik yeteneklerini ticari bir şekle sokmamışlardır. 
Daima sevgi ve Allah’a bağlı olarak, doyasıya şarkı söylerlerdi. Ölmüş veya 
sağ dahi olsalar bu gibi saliklerin görkemi ebediyete kadar baki kalacaktır. 
 Ghantasala Venkateswara Rao isminde ünlü bir başka salik daha 
vardı. O da birçok zorluklarla karşılaştı. Fakat daima Allah’a bağlı idi. Her 
ne zaman bir zorlukla karşılaşsa, “Ey! Allah’ım! Beni bu zorluklardan 
kurtarmıyacak mısın?” şarkısını söylerdi. Hatta hasta olduğu ve hastanede 
yattığı zaman bile hasta yatağında yatarken, “Ey! Rab’bim! Daha ne kadar 
bu ıstırabı çekeceğim! Beni bu sancıdan kurtarmıyacak mısın?” diye şarkı 
söylerdi.  
 Bir keresinde hastaneye onu görmeye gittim. “Sevgili Ghantasala! 
Bu zorlukları hiçbir zaman ıstırap diye düşünme. Bunlar, senin Allah’a olan 
inancını test etmek içindir. Devamlı namasmarana yaparak bu sınavdan 
başarılı çıkacaksın,” diye onu teselli ettim. 
 Her şart altında devamlı namasmarana yapan, onun gibi bir salik 
ölümsüz olur. Namasmarana, sonsuza kadar kalan yegane varlığımızdır. Bu 
nedenle, sizlerde bu sadhana’yı (spirituel eylemi) hayat boyu bir faaliyet 
olarak yapın. Sesiniz güzel olsa da olmasa da, hiç olmazsa kalbinizin içinde, 
devamlı namasmarana olarak Allah’ın görkemini terennüm edin. Bu şekilde, 
sizi hayatınız boyunca koruyacak olan puanı kazanmış olursunuz. Eğer bu 
sadhana’yı yaparsanız Allah daima sizinle beraber olacak, sizin içinizde 
olacak, sizin etrafınızda olacak.  
 Yemek yediğiniz zaman, yemeğe başlamadan önce namasmarana 
yapın. Bunu yaptığınız takdirde, yiyecek kutsallaşacak ve Allah’ın 
Prasadam’ı (armağanı) olacaktır. Aynı zamanda kalbiniz de saflaşacaktır. 
İşte bu nedenle atalarımız, yemeğe başlamadan önce dua etmişlerdir.  
 

Brahmarpanam Brahma Havir 
Brahmagnou Brahmanahutam 



 8 

Brahmaiva Thena Ganthavyam 
Brahma Karma Samadhina. 

 
Yemek yemeden önce bu şekilde dua ettiğiniz takdirde, Allah hemen şu 
cevabı verir: 
 

Aham Vaishvanaro Bhutva 
Praninam Dehamasrita 
Pranapana Samayukta 
Pachamyannam Chaturvidham. 

 
(Sevgilim! Yediğin yemeği hazmetmek için Ben senin içinde Vaishvanara 
olarak mevcudum.) 
 
 Böylece dua ile istenen yardıma Allah’tan hemen cevap gelir. Bu, 
tepki, yansıma ve yankımadır. Bu nedenle, size süruru bahşedecek olan 
namasmarana’yı devamlı söyleyin. 
 
Bagavan Diskurunu, “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin” Bajan’ı ile 
sona erdirdi. 
 

***** 


