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SEVGİ ve İÇTEN GELEREK YAPILAN DUA
HAYATINIZDA SİZİ BAŞARIYA ULAŞTIRIR
Nasıl olur da güneş hiç şaşmadan her sabah doğar ve
her akşam batar?
Nasıl olur da geceleri yıldızlar gökyüzünde harikulade
bir şekilde parıldarlar ve gündüzleri kendilerini saklarlar?
Nasıl olur da rüzgar bir an bile dinlenmeden eserek
bütün canlı varlıkların yaşamlarını sağlar?
Nasıl olur da nehirler çağıldayarak hiç durmadan akarlar?
(Telegu dilinde bir Şiir)

Jagat (dünya) kelimesi, doğan, beslenen ve sonunda eriyip giden/yok
olan anlamına gelir. Dünyanın yaratılışından, devamından ve sona
ermesinden sorumlu olan Allah’ın belirli bir formu yoktur. O, beş element
olan eter, rüzgar, ateş, su ve toprak formunda bütün dünyayı kaplar. Beş
elementin bulunmadığı hiçbir yer veya hiçbir insan yoktur. Bu aynı hakikat,
Bagavad Gita tarafından da ilan edilmiştir: Sarvatah panipadam Tat
sarvathokshi siromukham, sarvatah sruthimalloke sarvamavruthya tishthati
(elleri, ayakları, gözleri, başı, ağzı ve kulakları ile her şeyi kaplayarak, O,
bütün evrene nüfuz etmiştir). Allah’ın mevcut olmadığı hiçbir yer yoktur.
Böylesine her şeye nüfuz etmiş olan, ilahi vasfın prensibini, kim
kavrayabilir veya açıklayabilir ki?
İnsanlar Allah’a çeşitli isimler ve formlar verirler. Seçtikleri ilahi
formlara ibadet ederler, onların doğum günlerini kutlarlar ve bundan zevk
alırlar. Fakat, hiç kimsenin ilahi vasfın doğasının tam derinliğini ölçebilme
imkanı yoktur. Böyle olmasına rağmen, hiç kimse bu gerçeği göz ardı da
edemez. Bebek, annesinin rahminden ayrılınca ağlamaya başlar. Bunun
sebebi nedir? Dilinin üzerine bir damla bal veya süt koyduğunuz vakit
bebeğin ağlaması kesilir. Bu da bize gösterir ki, herkes aç ve susamış olarak
doğar. Bu ne biçim bir açlıktır? Dünyevi midir, yoksa spiritüel midir? Kimin
ne çeşit açlıkla doğduğunu anlamak biraz zordur. Bununla birlikte, açlık
herkes için geçerlidir. İnsanın açlığını gidermek için, yiyecek gereklidir.
Kendisi için yiyecek bulmaya çalışmak ve aynı zamanda bunu başkalarıyla
paylaşmak her bireyin görevidir.
Allah ne doğar ne de ölür. O, bütün isimlerin, formların ve sıfatların
ötesindedir.
Allah, ölümü ve doğumu olmayan ebedi olandır.
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O’nun başlangıcı, ortası veya sonu yoktur.
O, her yerde hazır ve nazır olandır ve ebedi tanıktır.
(Telegu dilinde bir Şiir)

Bütün güçlere sahip ve her yeri kaplamış olan böyle bir Allah’a kim
belirli bir isim verebilir ki? Toprak, yağmur sularını emerek ürünlere su
sağlar. Bunun sonucu olarak da biz mahsulü elde ederiz. Böylece, annetoprak bize, yiyecek temin ederek hayatımızı idame ettirir. Hayatta
kalabilmemiz için su çok gereklidir. İnsan, yiyeceksiz bir kaç gün
yaşayabilir fakat hiç kimse susuz yaşayamaz. Su, Allah’ın armağanıdır.
Ancak dua yoluyla elde edilir, başka bir yolu yoktur. Çok yerde insanlar
ibadet ederek, su elde etmek için ilahi lütfu özel dualarla yardıma çağırırlar.
Fakir veya milyoner, herkim olursa olsun Allah’a dua etmek
mecburiyetindedir, çünkü bize yiyeceği ve suyu veren O’dur. İnsan kendi
başına, kendisi için yiyecek ve su yaratamaz. Sağlıklı bir hayat sürebilmesi
için ne çeşit bir gıdaya ihtiyacı olduğunu dahi bilmez. Bunu anlamak için
insan çaba göstermelidir.
Allah ne yaparsa dünyanın refahı için yapar. Dünyanın, gerçekten
Allah’ın formu olduğunu anlamalısınız. Yaratan ve yaratılış birbirinden ayrı
şeyler değildir. İnsan Allah’a dünyevi arzularının tatmini için ibadet
etmemelidir. İnsan Allah’a, O’nu elde etmek için dua etmelidir. Allah,
rahmetini saliği üzerine yağdırır ve saliğinin her ihtiyacını verir. Yaratılış
için neyin iyi olduğunu ancak O bilir. Zamanı gelince her şey O’nun
tarafından temin edilir. O, sizin istemenize gerek kalmadan, size hak
ettiğiniz şeyi verir. Eğer arzuları yerine gelmezse, hayal kırıklığına uğramak
ve Allah’ı kabahatli bulmak, gerçek bir saliğin niteliği değildir. İlahi
rahmeti kazanmak ve O’nu elde etmek için gayret sarfederek çeşitli yollar
aramak saliğin görevidir.
Allah’ın çalışma şeklini hiç kimse anlayamaz. Bu konuda, Bilge
Thyagaraja, şöyle bir şiir okumuştu;
İlahi İrade olmadan, tek bir yaprak dahi kımıldamıyacaktır.
Karıncadan tutun da Brahman’a kadar her şeyin içini Allah
kaplamıştır.
Bazı insanlar bunu anlamayarak kendi zekalarıyla övünürler.
Fakat hiç kimse, ne kadar güçlü olursa olsun, bir an sonra ne
olacağını bilemez.
(Telegu dilinde bir Şiir)
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Hiç kimse ilahi planları ne anlayabilir ne de açıklayabilir. Ancak
Allah, Kendi planlarını bilir ve ancak O onları açıklayabilir. Allah’ın bir
birey üzerine ne vakit rahmetini yağdıracağını kimse kestiremez. Kim, ne
zaman, nerede, niçin ve nasıl gibi soruların cevaplarını ancak Allah bilir.
Eğer insan Allah’ı unutur ve her şeyi kendisi yaptığı egosuna kapılırsa,
yaptığı bütün çabalar başarısız olacaktır. Dua ile her şey başarılabilir.
Duadan daha yüce bir şey yoktur. Bu nedenle herkes Allah’a dua etmek
ihtiyacını duymalıdır. Fakat insan, dünyevi kazançlar için dua etmemelidir.
“Ey Allah’ım! Ben Senin sevginden başka hiçbir şey istemem.” Devamlı
yapacağınız dua bu olmalıdır. Allah’ın sevgisini kazandıktan sonra bütün
dünyayı fethedebilirsiniz.
Her hangi bir işi üstlenebilirsiniz, fakat hiçbir zaman o işin
tamamlanması için Allah’a dua etmeyin. Bunun yerine, her şeyi O’nun
İrade’sine bırakın. Sizin için en iyi olanı yapacağına inanın. O’na, “Ey
Allah’ım, yaşamımızın her anındaki ihtiyaçlarımızı karşıla,” diye dua edin.
Eğer her şeyi Allah’ın İrade’sine teslim ederek işlerinizi yaparsanız, emin
olun ki, işlerinizde başarılı olacaksınız. Fakat Swami’nin İrade’si,
hatırlatmadan veya planlamadan, gerektiği zaman yer alır. Swami ne isterse,
o daha istenmeden yerine ulaşır.
Böyle olmasına rağmen, Swami bir şeyi açıklamak ister. Her şey
bize istenmeden geldiğine göre, biz onları başkalarının refahı için de
kullanırız. Swami hiçbir şey istemez! Swami’nin tek arzusu, buraya
geldiğinize göre, bu fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirmeniz ve hayatınızı
mutlu ve kutsal bir şekilde sürdürmenizdir. Bana bir şey vermenize gerek
yoktur. Swami her zaman sizin arzularınızı yerine getirmeye hazırdır. Fakat,
arzunuzu bildirmeden önce, bunu hakikaten hak edip etmediğinizi kendinize
sormalısınız.
En zor bir iş dahi dua ile hallolabilir. Bu nedenle, sessizce Allah’a
dua edin. Basit arzularınızın yerine getirilmesi için dua etmeyin. Bütün
arzularınızı unutarak, bütün kalbinizle sevgi için Allah’a dua edin. Bu
şekilde hayatta başarılı olacaksınız. İlahi Vasfı ancak sevgi ile anlar ve
deneyimleyebilirsiniz. Bazı insanlar, “Swami, ısrarlı dualarımıza rağmen,
Allah bizi kurtarmaya gelmiyor,” diye şikayet etmekteler. Ben onlara, “Hata
Allah’ta değil sizin duanızda,” derim. Eğer dualarınız candan ise muhakkak
ki kabul edileceklerdir. Allah’ın yapamıyacağı hiçbir şey yoktur.
Her üç dünyada da Rab’bin öyküleri harukuladedir ve kutsaldır.
Onlar, dünyevi esaretin sarmaşıklarını biçen oraklar gibidir.
Onlar, çok ulvileştirici ve yücelticidir.
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Onlar, ormanda kefarette bulunan bilgelere ve ermişlere sürur
bahşederler.
(Telegu dilinde bir Şiir)

Bu gün, kutsal Noel festivalini kutluyoruz. Bunu, önemsiz arzuların
peşinde koşmadan, ona yakışır bir ruh içinde kutlamalıyız. İsa, Allah’ın oğlu
idi. Çarmıha gerilirken, “Babacığım, Senin İraden ne ise o olsun,” dedi.
Kendinizi Allah’ın İrade’sine teslim ederseniz O sizi korur. Bir
üstünlük kompleksine kapılmayın. Egoyu ve şatafatı bir kenara bırakın.
Sessizce ve içten dua edin. Eğer dualarınız cevaplanmazsa Beni sorgulaya
bilirsiniz. Allah, uzaklarda bir yerde değildir. O, daima sizin kalbinizin
içinde yaşar. O, her şeye muktedirdir. Salikleri için, küçük veya büyük her
işi herzaman yapmaya hazırdır. Herkes O’nun çocuklarıdır. Bu nedenle,
dualarımıza muhakkak cevap verecektir.
İsa, “Herkes Allah’ın çocuğudur,” öğretisini verdi. Böyle kati bir
inanca sahip olunca, insan her işi başarabilir. Ciltler dolusu kitap okumanıza
gerek yok. Kalplerinizi sevgi ile doldurun ve her şeyi O’nun İrade’sine
bırakın. O vakit, bütün çabalarınızda başarılı olacaksınız.
Sevgi’nin Somutlaşmışları!
Swami’nin diskurlarının özü Sevgi’dir. O’nun sevgisi güçtür.
Sevgiden daha yüce bir şey yoktur. Sevgiyi geliştirdiğiniz takdirde, hayatın
zorluklarıyla daha rahat yüz yüze gelebileceksiniz ve zaferle çıkacaksınız.
Allah daima sizinle beraberdir, sizin içinizdedir, sizin etrafınızdadır ve sizi
daima koruyacaktır. En zor bir iş dahi dua ile hallolabilir. Fakat dualarınız
çok candan olmalıdır. Düşüncelerinizde, sözlerinizde ve eylemlerinizde
birlik olmalıdır. Swami’nin sizin içinizde olduğu ve daima sizin dualarınızı
dinlediği inancını kendinizde kuvvetlendirin. Eğer Swami’nin dışarıda
olduğunu düşünürseniz, dualarınız nasıl O’na ulaşabilir ki?
Sevgi’nin Somutlaşmışları!
Hayatta başarılı olmanıza yardım edecek şey sadece sevgidir. Bundan
böyle sevgiyi geliştirin. Allah’ın sizden beklediği en gerçek dua budur.
Bagavan Diskur’unu, “Prema Mudita Manase Kaho” Bajan’ı ile sona
erdirdi.
*****
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