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Dasara 1   17 Ekim 2004   Prasanthi Nilayam 
 
 

TEK GERÇEK ARKADAŞINIZ OLAN 
ALLAH’A İNANIN 

 
Nasıl oluyor da hergün güneş son derecede muntazaman 
sabahları doğuyor ve akşamları batıyor? 
Nasıl oluyor da yıldızlar akşamları gök yüzünde pırıl pırıl parlıyorlar ve 
gündüzleri saklanıyorlar? 
Nasıl oluyor da rüzgar bir an için dahi istirahat etmeden 
aralıksız esiyor ve canlı varlıkları besliyor? 
Nasıl oluyor da nehirler çağlayan sesler çıkararak devamlı olarak 
akıyorlar? 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 

Bütün dünya, hatta herbir birey dahi pancha bhuta’lar (beş element olan 
toprak, su, ateş, hava ve eter) tarafından nüfuz edilmişlerdir. Prapancha 
(dünya) nedir? Pra’nın anlamı vasi ve panchamu’nın anlamı ise, beş element 
tarafından nüfuz edilmiş demektir. Bundan böyle prapancha’nın anlamı, beş 
element tarafından nüfuz edilmiş vasi/engin uzay demektir. Her nereye 
bakarsanız bakın, vasi dünyayı kucaklayan beş elementin nurunu 
göreceksiniz. 

 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Allah, bütün yaratılışı besleyen kaynaktır. Allah’ın niçin böyle özel 
bir tarzda hareket ettiğini hiç kimse sorgulayamaz. O, Evren’in En Yüce 
Rab’bidir ve O, Kendi İlahi İrade’sine göre hareket eder. Evren’in Yaratılışı, 
beslenmesi/idame ettirilmesi ve sona erdirilmesi hep O’nun İrade’sidir. 
Fakat O, her ne yaparsa dünyanın iyiliği için yapar. Örneğin, havanın 
olmadığı bir yer veya zaman yoktur; hava görünmemesine rağmen insan 
onu hissedebilir. 

Bu dünyadaki her eylem, en küçüğü dahi, İlahi İrade’ye göre yer 
alır. Örneğin, Allah’ın herhangi bir hareketi, sizde bir sıkıntı veya üzüntü 
doğurabilir. Bu sizin bireysel seviyenizde olur. Çünkü Allah’ın yaratılışında 
üzüntü diye bir şey yoktur. Allah’ın yaptığı her şey insanlığın refahı içindir. 
Bazı insanlar, Allah niçin bana bu sıkıntıları ve üzüntüleri veriyor diye 
şikayet ederek depresyona girerler. Fakat bu üzüntüleri ve zorlukları, biz 
kendimiz yaratırız. Allah ayırım yapmaz ve hiç kimseye sıkıntı vermez. 
Üzüntüler ve zorluklar sadece bizim kendi duyularımızdır. Allah’ın 
yaratılışında her şey, canlı varlıklara mutluluk ve kolaylık sağlamak içindir. 
Benim tekrar tekrar vurguladığım şey budur. 
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 Üzüntü veya mutluluk içinde olduğunuz zamanlarda, her şeyin 
daima sizin için en iyi olanı olduğunu düşünün. Allah her ne yaparsa, insanı 
sıkıntıya sokmak için değil de, o insanın kendi iyiliği için onu yaptığına 
kendinizi inandırmalısınız. Bu hakikati idrak edemeyen insan, çeşitli 
zorlukları ve üzüntüleri deneyimler. Bu, doğru bir tavır değildir. İnsan, 
Allah’ın yaratılışının altında yatan hakikati anlamaya çalışmalıdır. Bu dünya 
üzerinde çeşitli duyulara sahip sayısız insan vardır. Aynı zamanda zekalarını 
keskinleştirmeye çalışan bazı insanlar da vardır. Fakat bunun aksine, asil 
nitelikleri geliştirmek isteyen pek az kimse vardır. Asil nitelikleri 
geliştirmeden, sadece zeki olmanın ne kıymeti olur ki? Bütün kadim 
rishi’ler (bilgeler) insanları asil nitelikleri geliştirmeye teşvik etmişlerdir.  
 Sadece, yüksek diplomalar alarak, insanın kendisini çok zeki ve iyi 
eğitim görmüş olarak kabul etmesi büyük bir hatadır. Sadece zeki olmak ve 
eğitimde yüksek dereceler almış olmak, hiçbir şey ifade etmez. İnsanın, 
eğitimi ve zekası ile birlikte, asil nitelikleri de geliştirmesi gereklidir. Asil 
nitelikleri olmayan bir zeka makbul değildir.  
 Dokuz gün (Nava Rathrulu) sürecek olan Navaratri şenliklerinin bu 
gün birinci günüdür. Bütün festivaller, insanlara, kendilerine ve topluma 
faydalı olacak faaliyetlerde bulunarak, asil nitelikleri geliştirmelerini 
hatırlatmak amaçlıdır. Her ne faaliyeti üstlenirsek üstlenelim, bu niyetimizin 
ve bunu yapmaktaki kararlılığımızın ve bunu yaptığımız takdirde asil 
nitelikleri geliştirip geliştiremeyeceğimizi, kendimiz açısından analiz 
etmeliyiz. Kali Yuga’nın (içinde bulunduğumuz çağın) etkisiyle, vicdani 
gayretleri sayesinde, bazı alanlarda, insan zekasını geliştirmede başarılı 
olmuştur, fakat asil nitelikleri geliştirmek için hiçbir gayret 
sarfetmemektedir. İnsan, kendisine olan güveni kaybetmiştir. Dünyevi 
yaşamında zekası sayesinde yüksek mevkiler elde etmesine rağmen, asil 
niteliklere sahip olmadan bunların hiçbir kıymeti yoktur. Bu nedenle, 
insanın şu andaki ihtiyacı nammakam’ını (inancını) derinleştirmesidir. 
İnanç, insanın iki gözü gibidir. İnançtan yoksun insan, kördür. Ancak 
kendisine inanan insan, Allah’a inanabilir.  
 Bazı insanlar, “Ben Allah’a inanmıyorum,” diye beyan edebilirler. 
Bu saçma/anlamsız bir beyandır. Eğer Allah’a inançları yoksa, başka kime 
inançları var? İnsan ancak Allah’a olan inancını geliştirdiği takdirde, başka 
şeylerde de inanç sahibi olabilir. Bu nedenle insan ilk olarak, Allah’a olan 
inancını geliştirmelidir. Allah’a olan inançla, insan bütün işlerinde başarılı 
olabilir. Allah’a inancı olan bir insan, bütün bireylere karşı inanç içinde 
olacaktır. Böyle bir insan, Allah’ın her canlı varlıkta aslında var olduğu kati 
inancını geliştirecektir.  
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 Upanishad’lar şöyle beyan eder, Isavasyam Idam Sarvam (bütün 
evren Allah tarafından istila edilmiştir) ve Easwara Sarva Bhutanam (Allah 
bütün varlıkların içinde ikamet eder). Allah, her varlığın içinde doğuştan 
Nammakammu (inanç) olarak vardır. Bundan böyle insan, ilk ve en önemli 
görevi olarak Allah’a olan inancını geliştirmelidir. Bütün Veda’lar, 
Upanishad’lar ve kutsal metinler bunu insanın görevi olarak vurgularlar.  
 Günümüzde insanın, objektif dünyada mevcut her şeye karşı inancı 
vardır. Örneğin, bir gazetede, Rusya’da falanca kimsenin falanca şartlar 
altında öldüğü haberi çıkınca, bu habere hiç tereddüt etmeden inanır. Bu 
habere nasıl inanabiliriz? Bu haberi bize veren kimdir? Bu sadece gazetenin 
birinde çıkan bir haberdir. Gazetelere inanabiliyoruz, fakat ebedi hakikatten 
doğmuş olan ve günlük hayatımızda uyguladığımız bir deneyime 
inanmıyoruz. Ebedi hakikate kati bir inanç geliştirebilmek için, asil 
nitelikleri geliştirmemiz gerekmektedir. Bu bizim en önemli görevimizdir. 
Bunu yerine getirmekle Allah’a olan inancımız da artacaktır. Ne yazık ki, 
günümüzde Allah’a olan inancımızı bir kenara iterek başkalarının 
söyledikleri şeylere inanıyoruz. Böylece de yanlış yola giriyoruz. İlk olarak 
kendimize-güveni geliştirmeliyiz. Ancak o zaman, Allah’ın yaratılışının her 
veçhesine olan inancımızı geliştirebiliriz.  
 
Sevgili Öğrenciler! Salikler! 
 Bu gün en önemli olan şey Allah’a olan inancı geliştirmektir. Bu 
dünyada her şeyi bildiğine inanan insan, sadece egosunu geliştirmektedir. 
Hakikatte bu ego, cehaletin bir işaretidir. Allah’a inancı olmadan, eğer insan 
bu dünyadaki her şeye inanıyorsa, o zaman o inanç sağlam temeller üzerine 
kurulmamıştır. Bu günün insanı, görmediği şeyler de dahil bu dünyadaki her 
şeye inanmaktadır. Fakat, gözlerinin önünde sayısız şekillerde tezahür eden 
İlahi Vasfa inanmayı reddetmektedir. Ağaçların dallarında gizli olarak ateş 
vardır ve iki dalın birbirine sürtüşmesi sonucunda hasıl olan ısıyla meydana 
çıkar. Ağacın dallarında ateş olmadığını kim iddia edebilir ki? Fakat insan, 
niçin bu hakikati (İlahi Vasfı) idrak etmekte güçlük çekiyor? Bunun sebebi 
egosudur. Bir ağacın dallarından doğan ateş nasıl o ağacın bizzat kendisini 
yok ederse aynı şekilde insandan doğan ego da insanın kendisini mahveder. 
Bu nedenle insan, Allah’ın varlığına olan inancını kati şekilde 
geliştirmelidir. Bu inanç olmadıkça, insan kendisini bir şeytan seviyesine 
düşürür.  
 
 
Öğrenciler! Öğretmenler! Eğitimin Hamileri! 
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 Eğitimin gerçek anlamını anlamalısınız. Eğitim, sadece kitap bilgisi 
elde etmek demek değildir.  
 

Okuma ve yazma bilen herkese eğitim görmüş diyebilir misiniz? 
Diploma almış olduğu için bir kimse eğitim görmüş sayılabilir mi? 
Eğer kendi gerçek Öz’ünüzü bilmiyorsanız ebedi bilgiyi nasıl 
elde edebilirsiniz? 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Gerçek kimliğinizi bilmek için gayret sarfetmelisiniz. Gerçekten kim 
olduğunuzu bilmediğiniz takdirde, bütün eğitiminiz boşa gitmiş demektir. 
Burada oturduğunuz vakit diskurları büyük bir vecit içinde dinliyorsunuz. 
Fakat burayı terkeder etmez her şeyi unutuyorsunuz. Burada işittiğiniz 
şeylere olan inancınızı kaybediyorsunuz. İnsandan beklenen şey bu değildir. 
Spiritüel öğretilere tam bir inancınız olmalıdır, onları uygulayarak süruru 
deneyimlemelisiniz. 
 İnanç, insanın doğuşundan miras olarak elde ettiği birinci ve en 
önemli niteliktir. İlk olarak, annesine karşı olan inancını geliştirir. Annesi 
onu azarlayıp dövebilir, fakat buna rağmen annesine olan inancı hiç 
sarsılmaz. İşte anne sevgisinin yüceliği budur. İnsan, annesine olan inancı 
kadar Allah’a olan inancını da geliştirmelidir. Fakat maalesef insan böyle 
sarsılmaz inancı Allah’a karşı gösteremez. Herkes Allah’ın vizyonunu 
görmek istiyor. Allah kimdir? O, nerededir? Bize ışık verdiği ve yaşamı 
idame ettirdiği için güneşe Allah’ın direkt tezahürü denebilir. Güneş-allah, 
herkese sevgisini ışık formunda ihsan etmektedir. Eğer sevgi ışığına 
inancınız yoksa, hayatınız karanlıkla dolacak demektir.  
 Bir gün bir salik gurusuna, “Allah nerede?” diye sormuş. Gurusunun 
cevabı, Allah’ın her yerde olduğu ve bütün varlıkların içinde ikamet ettiği 
olmuş. Salik, Allah’ın bütün varlıkların içinde nasıl olabileceği şüphesini 
dile getirmiş. Guru, kendisine on adet kap getirerek içlerini su ile 
doldurmasını söylemiş. Her birisinde güneşin yansıması görülebiliyormuş. 
İşte bunun gibi, Allah da her varlıkta mevcuttur. Kaplar değişik olabilir, 
fakat güneşin yansıması herbirinde aynıdır. Bundan böyle, güneş 
Pratyaksha Paramatma’dır (İlahi Vasfın direkt tezahürüdür). 
 Böyle olmasına rağmen, su olmadıkça, yansıma da olamaz. Bizim 
fiziksel bedenimizi o su kaplarına ve vasana’ları da (doğuştan var olan 
temayüllerimizi) suya benzetebiliriz. Eğer düşünceleriniz ve duyularınız iyi 
ise, İlahi Vasfın yansımasını berrak bir şekilde görebilirsiniz. 
Düşünceleriniz saf olmayınca ve kötü olunca İlahi Vasfın yansımasını 
göremeyeceksiniz. Hata yansımada değil de sizin düşüncelerinizdedir. Bu 
nedenle, mutluluğunuzdan ve üzüntülerinizden siz bizzat kendiniz 
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sorumlusunuz. Böyle olduğuna göre, ilkbaşta asil ve kutsal duyuları 
geliştirmeye bakın. Ben sizlere sık sık fiziksel bedenin bir su kabarcığı gibi 
olduğunu ve zihnin ise çılgın bir maymun olduğunu hatırlatırım. Bu 
nedenle, inancınızı bedeninize veya zihninize bağlamayın. Kendi Öz’ünüze, 
kati inancınız olmalıdır. Beden ve zihin, Öz’den kaynaklanmışlardır.  
 
Öğrenciler! 
 Kendi Öz’ünüze inancınız olduğu müddetçe hiçbir zorluk ve üzüntü 
deneyimlemeyeceksiniz. Bu bakımdan hiç olmazsa yaşlıların öğretilerine 
inancınız olsun ve onları tam olarak izleyin. Güneş-allah sadece bir tane, 
fakat dünyanın dört bucağında ayrı ayrı görünür. Amerika’da güneş 
doğunca, Hindistan’da güneşin batma zamanıdır. Hintliler güneş batıyor 
derler, aynı zamanda Amerikalılar ise güneş doğuyor derler. Burada 
tartışılacak hiçbir şey yoktur. Zaman değişik olabilir fakat her iki tarafta 
kendi görüş açılarından doğrudurlar.  
 Navaratri şenliklerinin bir parçası olarak, insanlar ilahi vasfın 
değişik formlarına ibadet ederler. Kutsal duyuları geliştirmelisiniz ve ilahi 
vasfı deneyimlemelisiniz. Navaratri şenliklerinin içsel anlamı nedir? Bu 
dokuz gece, dokuz gezegeni temsil eder. Her gezegenin kendi önemi/anlamı 
vardır. Fakat bu gezegenler dışarıda değil de bizim içimizdedirler. Eğer 
duyularınız saf ve kutsal değilse, sonuç da öyle olacaktır. Düşündüğünüz ve 
deneyimlediğiniz iyi ve kötü şeylerden, siz kendiniz sorumlusunuz. Bunlar 
dış dünyanın ürünleri değildir. Bunlar, sizin içsel varlığınızın tepkileri, 
yansımaları ve yankımalarıdır. İnsan bu üç şeye bağlı olduğu için hayatın 
iniş ve çıkışlarıyla yüz yüze gelmek durumundadır. Fakat o, bu üç şeyi 
unutarak, problemlerine hal çareleri bulmaya çalışır. Kendisinin çok zeki 
olduğunu zanneder. Hakikatte bu, gerçek bir zeka değildir. İlahi Vasfa olan 
inancında yoksundur. Istırabının gerçek sebebi işte budur. Allah tektir. Aynı 
şekilde de, akara (formlar) ve acharana (davranışlar) değişik olmasına 
rağmen insanlar tektir. Fakat dar-görüşlülüğü yüzünden insan bu birliği 
anlamaktan acizdir.  
 Bir mango yediğiniz vakit, bir salatalığın geğirtisini elde 
edemezsiniz. Aynı şekilde, deneyimlediğiniz her şey kendi düşüncelerinizin 
ve hislerinizin sonucudur. Hiçbir dış güç bundan sorumlu değildir. Dıştan 
gelen etkilere kendinizi kaptırmayın. Kalbinizden kaynaklanan kutsal 
duyuları izleyin. Navaratri şenlikleri dokuz enerji formunun sembolüdür. 
Navaratri esnasında geliştirmemiz gereken şey ise birlik duygusudur. 
Dokuz enerji formu olmasına rağmen, onların temelinde yatan hakikat her 
birinde tek ve aynıdır. Bu, Atma prensibidir. Her yere yayılmış ve nüfuz 
etmiştir. Bu, sadece insanlarda değil bütün canlı varlıklarda da mevcuttur. 
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 Güneş Doğu’da yükselirken eğer siz Batı’ya doğru yürüyorsanız, 
gölgeniz sizin boyunuzdan çok daha uzun olarak önünüzde yürüyecektir. 
Güneş yavaş yavaş yükseldikçe, gölgeniz küçülmeye başlar. Öğle vakti, 
güneş tam başınızın üstünde olduğu vakit, gölgeniz tam ayağınızın altında 
olacaktır. Aynı şekilde, itidalli/ılımlı olmayı geliştirdiğiniz vakit, egonuz 
ayağınızın altındaki gölge gibi küçülecektir. Atma’nın tekliğini 
anlayabilmek için en başta egoyu yok etmek gerekir. Ekam Sath Viprah 
Bahudha Vadanti (Allah tektir fakat bilginler O’nu değişik isimlerle 
anarlar). Ekam Eva Adviteeyam Brahma (Allah bir ikincisi olmayandır). Her 
yerde sadece birlik vardır; çokluk sizin kendi imajinasyonunuzdur. Hata, 
yaratılışta değil de sizin vizyonunuzdadır. Temelde yatan teklik prensibini 
anlamaya gayret etmelisiniz. İlk başta, kendinize olan inancınızı geliştirin. 
Başkalarının sadece iyi taraflarını görün. Eğer başkalarında kötü taraflar 
görüyorsanız bu sizin kendi duyularınızın yansımasıdır. Atmabhimana’yı 
(Öz’e olan sevgiyi) ve Atma Shakti’yi (irade gücünü) geliştirin. Kendinizi 
kontrol etmeyi uygulayın. Ancak kendinizi kontrol sayesinde kendinizi 
tatmin etmeyi başarabilirsiniz. Çoklukta birliği tahayyül edin.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizler Ekatma Swarupa’larsınız (tek Atma prensibinin 
somutlaşmışlarısınız). İki değil de tek bir kalbe sahipsiniz. Eğer iki kalbiniz 
olursa o zaman hastaneye yatırılırsınız. Aynı şekilde tek bir Atma vardır. 
Bu, en yüce hakikattir. Bundan böyle, teklik hislerinizi geliştirin. Eğer 
hakikat yolunu izlerseniz, her yerde hakikatin tezahürünü bulacaksınız. 
İçinizde sadece tek bir sevgi prensibi vardır. Fakat sizler onu değişik yollara 
dağıtıyorsunuz. Çeşitli formlarda sevgi olduğunu düşünüyorsunuz. Bunlar 
sadece sizin imajinasyonunuzdur.  
 Spiritüellik prensibini anlamaya çalışın. Atma’nın somutlaşmışı 
olduğunuza ve bu dünyada ikinci bir varlığın olmadığı kati inancına varın. 
Anne, zevce, çocuklar gibi dünyevi ilişkiler kendi yarattığınız şeylerdir. 
Bunlar sadece geçici ilişkilerdir, hiçbir şekilde gerçek değillerdir. Bu gibi 
dünyevi ilişkilerden dolayı hayal kırıklığına uğramayın. Kendi “gerçek 
ulusunuz” olan, örneğin, Atma’ya kati bir inançla bağlanın. Dünyaya 
inanmayın. Kendinize inanın. Allah’ın her yerde olduğu kati inancına sahip 
olun. Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham. Sarvatah 
Sruthimalloke Sarvamavruthya Tishthati (elleriyle, ayaklarıyla, gözleriyle, 
başıyla, ağzıyla ve kulaklarıyla her şeye nüfuz etmiş olan O, bütün evreni 
kaplamıştır). Fakat sizler hatalı kimliğiniz ve vehminiz yüzünden dualiteyi 
görürsünüz. 
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Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgi sizin içinizdedir. Onu dışarıdan elde etmenize gerek yoktur. 
Dünyevi sevgi, dünyevi ilişkiler üzerine kurulmuştur. Herkimi severseniz 
sevin, bizzat kendi yansımanızı seviyorsunuz demektir. Bir başkasını 
sevdiğinizi düşünmek hatadır. Bir başkasını işaret ederek, “O benim 
arkadaşımdır,” dersiniz. Fakat hakikatte sadece Allah sizin gerçek 
arkadaşınızdır. O, hiçbir zaman size ihanet etmeyecektir. Bazen gerçek 
arkadaşınız hakkında şüpheye kapılırsınız, fakat Allah, hiçbir zaman sizi 
şüpheye düşürmeyecektir veya sizi terketmeyecektir. Hisleriniz zamana ve 
şartlara göre değişebilir, fakat Allah hiç değişmeyendir. O, daima teklik 
hissine sahiptir. Allah’ı gerçek arkadaşınız olarak kabul ettiğiniz zaman 
herkes size karşı arkadaşça davranacaktır. Hakikati söylemek gerekirse, 
hiçbir düşmanınız yoktur. Çünkü bu dünyada sizden başkası yoktur. Eğer 
ikinci bir varlık yoksa nasıl olurda düşmanınız olabilir? Her şey geçip giden 
bulutlar gibidir. Fakat sizler onları kalıcı olarak düşünürsünüz ve inancınızı 
onlara bağlarsınız. Bu nedenle, saf ve bencilsiz olan Allah’a inancınız 
kalmaz. İlahi Olan sevgiyi unutup, dünyevi sevginin “derin şarabıyla” 
sarhoş oluyorsunuz. 
(forgetting Divine love and getting intoxicated with the “deep wine” of worldly love) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Eğer Allah’ı bilmek istiyorsanız teklik prensibini içinize 
sindirmelisiniz. Teklik hissine sahip olduğunuz vakit Allah’ın direkt 
tezahürünü görebilirsiniz. Vedik zamanların bilgeleri, Gayatri Mantra’sında 
tarif edildiği gibi, güneşe Allah’ın direkt tezahürü olarak taparlardı. Allah’ı 
anneniz, babanız, arkadaşınız ve her şeyiniz olarak kabul edin. 
 

Twameva Mathascha Pitha Twameva, 
Twameva Bandhuscha Saakha Twameva, 
Twameva Vidya Dravinam Twameva 
Twameva Sarvam Mama Deva Deva 

 
Sadece O, her bireye baba ve annedir, 
arkadaş ve akrabadır, 
bilgelik ve servettir. 

 
 Fakat insanlar Allah’ı unutarak geçici zevklerin peşinde 
koşmaktadırlar. Bu dünyada hiçbir şey kalıcı değildir. Bütün dünyevi 
ilişkileriniz geçicidir. Hayatınızın bizzat kendisi geçicidir. Durum böyle 
olduğuna göre, nasıl olurda bir kimseyi kalıcı bir arkadaşınız olarak kabul 
edebilirsiniz? Tek bir kalıcı arkadaş vardır; O, Allah’tır. Eğer gerçek sevgiyi 



 8 

deneyimlemek istiyorsanız Allah’a tam bir inançla bağlanın. Allah’ın 
sevgisi hep bir kararda kalandır. O hiç eksilmez. Her türlü ıstırabı çekmiş 
olabilirsiniz, fakat yine de Allah’a aitsiniz. Siz O’nunsunuz ve O, sizindir. 
Üçüncü bir şahıs sizinle Allah’ın arasına giremez. İlluzyondan dolayı bir 
üçüncü şahsın olduğunu düşünürsünüz. “O benim sınıf arkadaşım; o benim 
spor arkadaşım,” dersiniz. Fakat onların hiç birisi de sizi kurtarmaya 
gelmezler. Siz kendi başınızın çaresine bakmak zorundasınız. Kendinize 
inancınız olmalıdır. Ancak o zaman hakikati idrak edebilirsiniz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgiyi hiçbir zaman unutmayın. Sevgi Allah’ın formudur. Sevgi 
Allah’tır. Sevgi içinde yaşayın. Ancak o zaman gerçeği anlayabilirsiniz. 
Başkalarının sözlerine inanmayın. Kendi vicdanınızı izleyin. Şartlar her ne 
olursa olsun Allah’a olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Bazen 
ebeveynleriniz dahi sizi Allah’a-giden yoldan ayırmak isteyebilirler. Onlara, 
Allah’ın sizin için her şey olduğunu söyleyin. Allah sizin gerçek 
arkadaşınızdır. Sizi bu dünyaya getirdiği ve büyüttüğü için annenizi 
seversiniz. Birisinden derslerinizi öğrendiğiniz için onu öğretmeniniz olarak 
kabul edersiniz. İlişkilerinize ve deneyimlerinize göre, anneniz, babanız, 
öğretmeniniz, vs., olarak kabul edersiniz. Hakikati söylemek gerekirse 
bütün bu ilişkiler, sinema perdesindeki oynayan resimler gibi gelip 
geçicidirler. Perdede görünen resimler sizleri kandırmasın. Allah’ın resmini 
kalbinize nakşedin. Sarsılmaz bir inancı geliştirin ve O’nu tek sığınağınız 
olarak kabul edin. Ancak o zaman Allah’ın vizyonunu görebilirsiniz. ,
 Bu sabah bir Rus kadını Bana geldi. Konuşma esnasında, “Swami, 
benim bir arkadaşım var,” dedi. Onun kim olduğunu sorduğum vakit, 
cüzdanından küçük bir resim çıkararak gösterdi. Bunun üzerine Ben, “Anne, 
o senin kocan, arkadaşın değil. Kocanı arkadaşın veya arkadaşını kocan 
olarak zannetme,” dedim. “Swami, yıllardır ben hep böyle düşünüyordum. 
Bu yanlış mıdır?” dedi. Ben, “Evet, bu bir hatadır. Evet bu bir hatadır,” 
dedim. Onu ilk olarak ne zaman tanıdığını sordum. Onu üç yıldır tanıdığını 
söyledi. Ben, “Bu gibi ilişkiler geçicidir. Sadece Allah senin gerçek 
arkadaşındır. Sen O’nu unutabilirsin fakat O seni hiçbir zaman unutmaz. 
Hatta öldükten sonra bile O seninle beraber olacaktır. Bu nedenle, Allah’ı 
gerçek arkadaşınız olarak kabul edin. Sonunda O’nunla bir olacaksın,” 
dedim.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu gün dünyada gerçek spiritüelliğin ne olduğunu bilmeyen çok 
sayıda insan var ve bu nedenle gerçekliği unutmaktadırlar. Sadece Allah, 
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sizin gerçek arkadaşınızdır. Bu bir gerçektir. O, sizin annenizdir, babanızdır, 
gurunuzdur, vs. Böyle sarsılmaz bir inancı geliştirin. Allah daima size 
bakacaktır. Ekatma Bhava’yı geliştirdiğiniz takdirde içinizdeki bütün ilahi 
mitelikler tezahür edecektir. Dünyaya ideal bir örnek olacaksınız. Istıraptan 
kurtulacaksınız. Ne öleceksiniz ne de cezalandırılacaksınız. Gerçek 
kimliğinizi idrak edeceksiniz. Eğer birisi, “Sen kimsin?” diye soracak 
olursa, tam bir inançla, “Ben Benim,” deyin. Hiçbir zaman kendinizi 
bedenle özdeşleştirmeyin. Bu hakikatin idrakinde olan, kutsanmış kimsedir. 
Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha da açıklayacağım. 
 Dünyevi gurular zaman süreci içinde değişikliğe uğrarlar. Sadece 
Allah hiç değişmeyendir ve sadece O sizin gerçek gurunuzdur. Allah’a 
inancınız tam olsun. Her geçen gün bu inancınızı geliştirin. Ancak o zaman 
gerçek manava (insan) sayılırsınız. Daivam manusha rupena (Allah insan 
formunda enkarne eder). Bu nedenle kendinizi ilahi olan olarak kabul edin. 
Tam bir inançla, “Ben Benim,” deyin. Hayatınızı böyle kutsal bir hisle 
sürdürdüğünüz vakit ilahi vasıf muhakkak içinizde tezahür edecektir. Hiçbir 
zaman Allah’ın başka bir yerde olduğu yanlışına kapılmayın. O, daima sizin 
içinizdedir. Sizin yansımanız Allah’ın yansımasıdır. Sizin tepkiniz O’nun 
tepkisidir. Doğada her şey, temelde ilahidir. Bu kozmik dramda size 
rolünüzü oynatan Allah’tır. Size şarkı söyleten, dans ettiren, vs., O’dur. O, 
kozmik oyunun yöneticisidir. O’nu her hangi bir isimle çağırabilirsiniz. 
Fakat O, tektir. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Eğer Allah’ı elde etmek istiyorsanız Ekatma Bhava’yı geliştirin. O 
zaman, emin olun ki, O’nu heryerde görecek ve deneyimleyebileceksiniz. 
 
(Bagavan Diskur’unu, “Prema mudita manase kaho” Bajan’ı ile sona 
erdirdi.) 
 

***** 


