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Buddha Purnima       23 Mayıs 2005           Brindavan 
 
 

TEKLİK RUHUNU GELİŞTİRİN 
 

Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
SRI LANKA’DAN GELMİŞ OLAN ÇOK SAYIDA, YÜKSEK 

MAKAM SAHİBİ KİMSE sizlere Buddha’nın yüce öğretileri hakkında bilgi 
verdiler. Öncelikle sizlerin, Allah’ın her yerde hazır ve nazır olduğunu 
anlamanız gerekir. Allah’ı bulamayacağınız hiçbir yer yoktur. Bütün kutsal 
metinlerin öğretisinin özü, Allah’ın her yerde mevcut olduğudur. Bazı cahil 
insanlar, Allah’ın mahdut bir yerde olduğu üzerinde tartışırlar.  
 
İlahi Vasıf Her canlı Varlığın İçinde İkamet Eder 

Gerçeği söylemek gerekirse, İlahi Vasıf herkesin içinde mevcuttur ve 
her yeri istila etmiştir. Bütün doktrinlerin (öğretilerin) ve felsefenin temel 
hakikati budur. Her yerde Allah’ı gör. Allah’ı her yerde gördüğünüz takdirde 
size hiçbir kötülük gelmeyecektir. Bu, ekatma bhava (teklik prensibi) 
Bharatiya’lar (Hintliler) tarafından anlaşılmalıdır.  
 
 Kötü şeyi görme; iyi olan şeyi gör, 
 Kötü şey konuşma; iyi olan şeyi konuş, 
 Kötü şeyi işitme; iyi olan şeyi işit, 
 Kötü şey yapma; iyi olan şeyi yap, 
 Daima Allah ile beraber ol. 
 

Bazıları O’na Rama der, bazıları O’na Krishna olarak tapar ve yine 
bazıları O’na Buddha olarak tapar. İsimler ve formlar değişik olabilir fakat 
Allah tektir. Allah hiçbir şekilde özel bir isimle, formla, bölgeyle veya dinle 
sınırlandırılamaz. Yaratılışın herbir atomunu istila etmiş olan, sadece tek bir 
Allah vardır. İlahi Vasfın görkemini ve azametini anlatmaya kelimeler 
yetmez. İnsanlar İlahi Vasfı değişik şekillerde tarif etmeye çalışırlar fakat 
hiçbir tarif İlahi Vasfı tam olarak tanımlayamaz. Hakikatte, İlahi Vasfı tarif 
etmeye kalkışmak bir vehimden ibarettir. Allah nerededir? Sizler hepiniz, 
Allah’ın birer somutlaşmışlarısınız. Allah, bütün canlı varlıkları, hayat-
nefesleri gibi istila etmiştir. İlahi Vasfın böylesine transandantal prensibi izah 
edilemez. İnsanın onu, en iyi bir şekilde açıklamaya çalışmasına rağmen, 
bütün açıklamalar gerçeği ortaya koymada aciz kalacaktır. Su sonsuzdur; bir 
kap kendi kapasitesinden daha fazla suyu içeremez. Kabın büyüklüğü ne ise, 
ancak o kadar su alabilir. Aynı şekilde Allah sonsuzdur, fakat her insan O’nu 
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kendi kısıtlı anlayışına göre tarif eder. İlahi Vasıf, insan zihninin 
kavrayabileceği şeyin çok ötesindedir. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

İlahi Vasfı tam olarak tarif edebilmek imkansızdır. Allah tektir, fakat 
insanlar O’nu kendi hislerine göre çeşitli şekillerde tarif etmektedirler. İlahi 
Vasıf tektir. Allah’ı din adına bölmek ve O’nu belirli bir isim ve formla 
sınırlamak cehaletin bir işaretidir. Allah sınırsızdır ve sonsuzdur. O, 
Sarvantaryami’dir (her şeyi bilen içsel gerçektir). O, Sarva 
Bhutantaratma’dır (her canlı varlığın içinde ikamet edendir). Böyle bir İlahi 
Vasfı kim tasvir edebilir ki? Allah herkesin içinde, Atma (Öz) formunda 
mevcuttur. Böyle bir, kendinize-güven ve birlik ruhunu geliştirin. Ekam sath 
viprah bahudha vadanti (hakikat tektir, fakat bilgeler ona değişik isimler 
verirler). 

(Bardağı göstererek Swami şöyle söyledi) Bu sudur. Telugu insanları 
ona neeru der, Tamilian’lar thanni derler ve bunun gibi daha başka şekillerde 
isimlendirilir. Değişik insanlar ona, değişik isimler verirler fakat su aynı 
sudur. Aynı şekilde de, aynı Allah değişik isimlerle yüceltilir. Bütün canlı 
varlıkların içinde ikamet eden aynıdır. İnsanlar Allah’a çeşitli isimlerle ve 
formlarla ibadet ederler, fakat Allah tektir. Herkesin içinde ikamet eden Atma 
prensibi gerçek ilahi güçtür. Sadece kendine-güveni olan kimseler gerçek 
bhakta’lardır (saliklerdir). Eğer kendinize-güveniniz yoksa salik 
sayılmazsınız. Kendinize-güveniniz olmadıkça bu hayatta hiçbir şeyi 
başaramazsınız. Bu nedenle, önce, kendinize olan kati ve sarsılmaz bir 
güveni geliştirmelisiniz. Kendinize-güven sonucu, mutluluğunuz artar. 
Mutluluk size fedakarlık yolunu açar ve bu da sizi sonunda kendinizi-idrake 
götürür. Kendine-güven, kendini-idrakin temelini teşkil eder.  
 
Benim Allah’ım ve senin Allah’ın gibi bir şey Yoktur 

Günümüzde çok sayıda insan, ne olduğunu bilmeden meditasyon 
yapmaktadırlar. Bunu yapmakla da çok zaman kaybederler. Meditasyon 
nedir? Gözlerinizi kapatıp, bardaş kurarak oturmak mıdır? Hayır. Hiç de 
böyle değildir. İnsanlar aldatıcı bir zihinle meditasyon yaparlar. Bunun 
sonucu olarak da arzu edilen hedefe ulaşamazlar. Meditasyon deyince neyi 
kasdederiz? Devamlı olarak ve her şart altında Allah’ı düşünmek, gerçek 
meditasyondur. Allah’ı kalbinize yerleştirmelisiniz ve yaptığınız her işi, 
Allah’ın her şeyin temeli olduğunu düşünerek yapmalısınız. Ancak bunu 
yaptığınız takdirde gerçek bir salik ismine layık olursunuz.  
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Her nereye giderseniz gidin, her ne yaparsanız yapın, tek bir Allah 
olduğu ve O’nun her yeri istila ettiği hakikatini hatırlayın. Benim Allah’ım ve 
senin Allah’ın gibi ayrılıklara meydan vermeyin. Senin Allah’ın nerede? 
Benim Allah’ım nerede? Hepsi bir tektir; ve herkese aynı muameleyi yapın. 
Tek bir Allah vardır ve O herkesin içinde mevcuttur. Çeşitli insanlar için 
çeşitli Allah olduğunu düşünmek yanlıştır. Allah’ın tek olduğuna dair kati 
inancınız olmalıdır. Soham prensibi ile de anlaşıldığı gibi nefes alıp ve nefes 
verme herkeste aynıdır. Soham’ın anlamı “Ben Allah’ım” demektir. Bu da, 
Allah’ın sizden başka birisi olmadığını açıkça gösterir. İnsan dünyaya 
doğduğu anda ilk söylediği kelime “Koham, Koham”dır (ben kimim?dir). 
Kendi gerçek kimliğini idrak edinceye kadar bu soruyu devamlı sorup 
durmalıdır. Bu dünyayı terk etmeden önce, kendi gerçek doğasını idrak 
ederek, “Soham, Soham” (Ben Allah’ım) diyerek ilan etmelidir. 

Rama, Krishna, İsa, Allah, Buddha, vs., gibi çeşitli isim ve formları 
temel alarak, hiçbir zaman İlahi Vasfa çokluk atfetmeyin. O’na her hangi bir 
isimle hitap edebilirsiniz, fakat Allah tektir ve aynıdır. Fakat günümüzde, bu 
gibi kutsal öğretileri insanların kalplerine kalıcı olarak nakşedebilecek 
öğretmenleri göremiyoruz. İnsan devamlı olarak Allah’ı bir başka yerde 
aramaktadır. Allah’ı nasıl olur da bir başka yerde bulabilirsiniz? Bazı 
kimseler O’na Allah derler; bazıları ise O’na değişik isim verirler. O’nu, 
değişik isimlerle çağırdıkları için, Allah değişik insanlar için değişik mi olur? 
Hayır, hayır. Bunlar sadece isimden ibarettir. Allah’ın değişik insanlar için 
değişik olduğunu düşünmek büyük bir hatadır. O’nu her hangi bir isimle 
çağırabilirsiniz. Allah tektir. 
 
Sri Lanka Güvence ve Emniyet İçinde Olacaktır 

Teklik ruhunu geliştirdiğiniz takdirde, Sakshatkara’ya (İlahi Olan’ın 
vizyonuna) sahip olacaksınız. Herkes ekatma bhava’yı (teklik ruhunu) 
geliştirmelidir. Easwara sarva bhutanam (Allah her canlı varlığın içinde 
ikamet edendir). “Benim Allah’ım senin Allah’ından farklıdır” demek büyük 
bir cehalettir. Din adına birbirleriyle mücadele eden insanlar budala 
kimselerdir. Bir müddetten beri Sri Lanka’da bazı değişik tip farklılıklar 
meydana çıkmaya başladı. Kim ne derse desin, bizler Allah’ın tek olduğuna 
kati olarak inanmalıyız. Yanlış düşüncelerimize dayanarak, farklılıklar 
yaratmak hatalıdır.  

Günlerden birinde yaşlı bir kadın İsa’yı aramaya gitmiş. O’nu 
bulunca, “Sen İsa mısın?” diye sormuş.  

İsa, “Bana verilen isim odur. Fakat Beni her hangi bir isimle 
çağırabilirsin. Ben yine sana cevap veririm,” demiş. 
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İsimler ve formlar değişmek zorundadırlar. Doğduğunuz vakit sizi 
çocuk diye çağırırlar. Büyüdükçe oğlan olursunuz ve daha sonra erkek 
olursunuz ve en sonunda da dede olursunuz. Fakat, çocuk, oğlan, erkek ve 
dede, hepside aynıdır. Çocukluk, gençlik ve yaşlılık sadece hayatınızın çeşitli 
seviyeleridir. Fakat siz daima aynı insansınızdır. Aynı şekilde de, isimler ve 
formlar değişik olabilir ama Allah tektir. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Bana olan sevginizden dolayı sizler hepiniz taa Sri Lanka’dan buraya 
geldiniz. Benim sizlere olan sevgim, sizin Bana olan sevginizin yüz mislidir. 
Sri Lanka, Ravana’dan bu yana büyük sıkıntılar çekmek zorunda kaldı. Fakat 
Sri Lanka’ya hiçbir zarar gelemez. Daima güvence, emniyet ve refah içinde 
olacaktır. Ülkenizin lideri Allah’tır. Allah’a inancınız olduğu müddetçe 
korkmanıza sebep yoktur. Sizlere güven ve selamet dilerim! Her nereye 
giderseniz gidin, her ne yaparsanız yapın, Allah’ın daima sizinle beraber, 
sizin içinizde, sizin etrafınızda, sizin üstünüzde, sizin altınızda olduğuna kati 
olarak inanın. Başkalarının sözlerine kanarak inancınızı sarsmayın. Allah’ı 
sıkı sıkıya kalbinize yerleştirin. Bu takdirde size hiçbir zarar gelemez. Hiçbir 
felaket size yaklaşamaz. Hayatınızı böyle bir inanç ve cesaretle sürdürün. 
Allah sizi muhakkak başarılı olmanız için kutsayacaktır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Sri Lanka halkının kalpleri kutsaldır. Bu nedenle daima emniyette ve 
huzur içinde olmanın tadını çıkaracaklar. Zorluklar gelip geçen bulutlar gibi 
gelip geçecektir. Hiçbir şeyden korkmanıza gerek yoktur. Allah daima sizi 
koruyacaktır. Cesur olun ve bütün zorluklara metanetle göğüs gerin. Sizler 
Allah’ın somutlaşmışlarısınız. Sevgi olan yerde sıkıntı olamaz. Sevgi 
Allah’tır. Allah Sevgi’dir. Bundan böyle kalplerinizi sevgi ile doldurun. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Çok kısa bir zaman içinde Sri Lanka’yı ziyarete geleceğim ve 
hepinize ebedi süruru bahşedeceğim. Şu anda Benim yürümem biraz zor 
oluyor. Fakat bu zorluk sadece beden içindir. Bu gelir ve geçer. Böyle 
fiziksel zorluklar Beni etkilemez. Çok yakında muhakkak ülkenize gelerek, 
uzun zamandanberi hayal ettiğiniz rüyanızı gerçekleştireceğim. Küçücük 
çocuklardan tutun da yaşlılara kadar Sri Lanka’da herkes daima Swami’yi 
düşünmektedir. Dualarınız ve kefaretiniz çok yakında yerine gelecektir. Bu 
kutsal duyguyu kalplerinizde besleyin. Benimle sizin aranızda olan kişisel 
ilişkiyi zaman mefhumu hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu ilişki ebedi ve 
sonsuzdur. 
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(Bagavan Diskurunu, “Prema Mudhita Manase Kaho” bajanı ile sona 
erdirdi.) 
 

Bagavan’ın 23 Mayıs 2005 tarihinde Bagalor’da, Brindavan 
(Whitefield) Sai Ramesh Krishan Salonunda verdiği Buddha Purnima 
Diskuru. 
 

***** 


