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Sathya Sai Baba’nın       23 Kasım 2005        Prasanthi Nilayam 
Doğumgünü 
 
 

HUZURU ELDE EDEBİLMEK İÇİN 
ÖZÜNÜZDEKİ İLAHİ VASFI İDRAK EDİN 

 
Hakikatten, dürüstlükten, sevgiden ve huzurdan 
yoksun olan bütün eğitiminizin değeri sıfırdır; 
Hakikatten, dürüstlükten, sevgiden ve huzurdan 
yoksun olan yapmış olduğunuz bütün hayır işlerinin  
kutsallığı sıfırdır; 
Hakikatten, dürüstlükten, sevgiden ve huzurdan 
yoksun olan işgal ettiğiniz mevkilerdeki güçlerin 
yararlılığı sıfırdır; 
Hakikatten, dürüstlükten, sevgiden ve huzurdan 
yoksun yapmış olduğunuz bütün eylemlerin sonucu sıfırdır. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 İnsanın bu dünyada doğuşunun amacı, yetkili mevkiler işgal etmek 
için değil de huzuru elde etmek içindir. Bir insan, her türlü servetin ve 
konforun sahibi olabilir, fakat huzurdan yoksun ise o yaşamın bir anlamı 
yoktur. Bu dünyada, iyi durumda olan, yüksek eğitim görmüş olan ve yetkili 
mevkilerde bulunan çok sayıda insan vardır. Fakat toplum bunlardan ne gibi 
bir istifade etmektedir? Istırap içindeki insanlığın göz yaşlarını silmek için, 
bu insanların, ne vakitleri ve ne de böyle bir istekleri vardır. 
 Fakirlere ve ayaklar altında çiğnenmiş kimselere, nasıl yardım 
yapabiliriz? İşte, iktidarda olan kimselerin kaygıları bu olmalıdır. Fakat hiç 
kimse, bu şekilde düşünmemektedir. Sosyal çalışmalar ismi altında insanlar, 
bilfiil “şov-gösterisi” yapmaktadırlar! Sadaka dilenmek için, kapılarına gelen 
dilencileri kovmaktalar. Huzuru deneyimleyebilmek için, insan kendisini 
hayır işlerine vermelidir. 
 İlk önce, manava (insan) teriminin önemini anlamalısınız. İnsanın 
hedefi nedir? Arzularını yerine getirmeye/tatmin etmeye çalışmak mıdır? 
Hayatta, dünyevi anlamda sivrilmek midir? Tensel zevklerin tadını çıkarmak 
mıdır? İnsan yaşamı, mutluluğun ve kederin/acının bir karışımıdır. Biri 
olmadan öbürünü deneyimlemek imkansızdır. Eğer hemcinsiniz olan insana 
yardım etmeye hazır değilseniz, mutluluğu ve huzuru elde etmeyi nasıl 
düşünebilirsiniz? Her insan hayatta, iyiyi ve kötüyü deneyimlemek 
durumundadır, fakat bütün bunlar, geçip giden bulutlar gibidir. Zorluklar, 
insan yaşamının bir parçasıdır. Bundan hiç kimse kaçamaz. Bu nedenle insan, 
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mutluluğu ve ıstırabı itidalli bir şekilde/soğuk kanlılıkla karşılamalıdır. 
Acının/kederin ve mutluluğun da bir zevki vardır. Mutlu olunca insan, 
sevinmemelidir ve ne de acı çekince depresyona girmelidir. Hayatta tekamül 
edebilmemiz için, ılımlılık ruhumuzu geliştirmeliyiz. Samatwa (eşitlik), 
samaja’nın (toplumun) tekamülü için çok gereklidir. Sukhadukhe 
samekruthwa labhalabhau jayajayau (insan mutlulukta ve mutsuzlukta, 
kazançta ve kaybetmede, zaferde ve yenilgide dengesini muhafaza etmelidir). 
Fakat insan, bütün konforun ve zevklerin tadını çıkarmasına rağmen, ufacık 
bir zorluğa dahi dayanamamaktadır. Ufak bir sıkıntı karşısında rahatsız 
olmakta ve endişelenmektedir. 
 İyi durumda olan bir insana, mutlu olup olmadığını sorduğunuz vakit 
cevabı ne olacaktır? “Para sıkıntım olmadığı şüphesiz. Çocuklarım iyi bir 
şekilde hayatlarını kazanmış durumdalar. Her türlü konfora ve kolaylıklara 
sahip çok güzel döşenmiş evim var. Hayatta, sakin bir kafadan/huzurdan 
başka her şeye sahibim,” cevabını verecektir.  
 İnsan sakin bir kafayı/huzuru nasıl elde eder? Bu ancak özümüzdeki 
ilahi vasfı idrak etmekle mümkündür. Huzuru niçin deneyimleye miyoruz? 
Hatamız nerede? Daima, “Sen kimsin?” diye başkalarını sorgularız. Fakat 
hiçbir zaman, “Ben kimim?” diyerek kendi kendimizi sorgulamayız. İşte 
hatamız burada. Kendimizin gerçekten kim olduğumuzu idrak edince, bütün 
üzüntülerden ve zorluklardan kurtulmuş olacağız. Bu nedenle, öncelikle, 
kendi gerçek kimliğimizi anlamaya gayret sarfetmeliyiz. Kendi Öz’ümüzün 
farkında olmadan, her şeyi bilmenin ne faydası var ki? 
 Yağmur olmadan tohumları ekmek boş bir egzersiz değil midir? 
Yağmur olsa dahi, eğer tohumları ekmemişseniz nasıl mahsul elde 
edebilirsiniz? Elektrik akımının akabilmesi için hem pozitif ve hem de 
negatifin mevcut olması gerekir. Aynı şekilde, yaptığınız işlerde başarılı 
olabilmek için hem kendi gayretiniz ve hem de ilahi rahmet gereklidir.  
 Easwara sarva bhutanam (Allah her varlığın içinde ikamet eder), 
Isavasyam idam sarvam (bütün evren Allah tarafından istila edilmiştir). 
Sadece dünyevi zevklerin tadını çıkarmak için değil de, aynı zamanda 
özümüzdeki ilahi vasfı deneyimlemek için doğduğumuzu idrak etmeliyiz. 
Özümüzdeki ilahi vasfı deneyimleyebilmek için spiritüel yola girmeliyiz. 
Eğer spiritüel bakışımızda eksiklik varsa, insan olmaya layık değiliz 
demektir. Hakikatte bu, Allah’a ihanet sayılır. Allah sizden, O’na ibadet 
etmenizi beklemez. Sizden, ideal ve anlamlı bir hayat sürmenizi bekler. 
 Bir gün bilge Narada, ölümsüzlüğe giden kraliyet yolunun ne 
olduğunu Rab Vishnu’dan sormuştu. Rab Vishnu şöyle cevap verdi, “Benim 
her varlıkta mevcut olduğumu, insan idrak etmelidir.” İlahi vasfın kıvılcımı 
her şeyde mevcuttur. İnsan sadece, fani bir beden değildir. Aslında o, ilahidir. 
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Jiva (bireysel ruh) ve Deva (Allah) bir arada mevcuttur. Birincisi negatiftir ve 
ikincisi de pozitiftir. Rab Vishnu, Narada’ya, “İnsanlar arasında dolaşabilmek 
ve dünyayı korumak için insan formunu almam gerekir. Ben, Atma formunda 
herkeste mevcudum. İnsan devamlı olarak Atma prensibi üzerinde tefekkür 
ederse Ben Kendimi tezahür ettiririm,” dedi. 
 Aynı ilahi Atma prensibi, her şeyde mevcuttur. Bu hakikati idrak 
edebilen kimse, her yerde var olan ilahi vasfı deneyimleyebilir. Allah sizin 
içinizdedir, sizinle beraberdir, sizin etrafınızdadır, sizin üzerinizdedir ve sizin 
altınızdadır. Böyle olmasına rağmen, negatif duyulardan kurtulmadıkça bu 
hakikati idrak edemezsiniz. Allah her yerdedir. O’nu aramanıza gerek yoktur. 
O’nun, sizin içinizde olduğu kati inancınızı geliştirin. Allah’ın belirli bir 
fomu yoktur. O, bütün isimleri ve formları aşar. 
 İnsan olarak doğduğunuza göre, toplumun refahı için gayret 
sarfetmelisiniz. Siz toplumun bir üyesisiniz ve sizin refahınız toplumun 
refahına bağlıdır. Bu nedenle, topluma faydalı olacak faaliyetlerde bulunun. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Kendinizi bedenle özdeşleştirmeyin. Sizler Atma’nın 
somutlaşmışlarısınız. 
 
Beden beş elementten teşekkül etmiştir ve 
 eninde sonunda yok olmak durumundadır, 
Fakat onun içinde ikamet eden ne doğar ne de ölür. 
İçinde ikamet edenin hiçbir şeye bağımlılığı yoktur ve 
 O, ebedi tanıktır. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Hiç kimsenin “Benim Atma’m öldü dediğini işittiniz mi”? Zaman 
süreci içinde fiziksel beden yok olur, fakat Atma ebedidir. Güneşin 
yansımasını insan kuyuda, su tankında, nehirde ve aynı zamanda okyanuısta 
görebilir. Su olmazsa, yansıma da olamaz. Her insan, içinde aynı Atma’nın 
yansıması görünen bir akışa benzetilebilir. Güneş bir tektir, fakat sanki her 
ülke için ayrı bir güneş varmış gibi görünür. Hindistan’da gündüz iken, 
Amerika’da gece vakti oluyor. Güneş, değişik ülkelerde değişik saatlerde 
görünebilir, fakat bu güneş her yerde aynıdır. Hindistan güneşi, Amerika 
güneşi gibi isimler takamayız. Aynı şekilde Allah da tektir. Hakikat, tektir. 
Sevgi, tektir. Sevgi içinde yaşayın. İkiz prensipler olan hakikat ve sevgiye 
bağlı kaldığınız zaman, her şeyde ilahi vasfın tezahürünü 
deneyimleyeceksiniz.  
 Allah kimdir? Hakikatte, siz bizzat kendiniz Allah’sınız. Herkes, 
“Ben Allah’ım,” kati inancını geliştirmelidir. Böyle kati bir inancı 
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geliştirdiğiniz takdirde, egonuza ve nefrete yer kalmıyacaktır. Siz Allah’sınız 
ve hem cinsiniz olan insanlar da Allah’tırlar. Böyle bir birlik ve eşitlik 
prensibini geliştirmelisiniz. Başkalarını incittiğiniz vakit aslında kendinizi 
incitiyorsunuz demektir. Zafer ve zarar, hayat oyununun bir parçasıdır. İnsan 
bir başkasını eleştirmemelidir veya suçlamamalıdır. Birisi işinde başarısızlığa 
uğradığı vakit, onun duygularını anlamalısınız. Kendinizi başkalarıyla 
özdeşleştirmediğiniz takdirde, anlaşamamazlıkların çıkması çok doğaldır. 
 Siz kimsiniz? Beden olduğunuzu düşünürsünüz. Fakat siz, ne 
bedensiniz ne de zihinsiniz. İnsan bedeni bir su kabarcığına benzer. Kendinizi 
fani bir bedenle nasıl özdeşleştirebilirsiniz? “Ben zihinim,” diyebilirsiniz. 
Zihin, arzular yumağından başka bir şey değildir. Günün birinde bütün 
arzulardan kurtulmak durumundasınız. Bu nedenle kendinizi zihin ile 
özdeşleştirmemelisiniz.  
 Günümüzün insanı sonsuz arzulara sahiptir. Zihni, devamlı kararsızlık 
içinde olduğu için ona maymun zihin ismi verilir. Zihninizin maymun gibi 
hareket etmesine müsade etmeyin. Siz insansınız, bu bakımdan zihniniz 
daima tutarlı olmalıdır. İnsan olduğunuzu devamlı olarak kendinize hatırlatın. 
Daivam manusha rupena (Allah insan formundadır). Beden bilincinden 
kurtularak devamlı Allah olduğunuz farkındalığı içinde yaşayın. 
 Sanemleri kutsamak amacıyla mabedler inşa ederiz ve onlara ibadet 
ederiz. Sanem nereden gelmiştir? Bu, sizin yarattığınız bir şeydir. İnsan 
yapısı olan sanemlere ibadet edersiniz, fakat insanın içindeki Allah’a ibadet 
etmeye yanaşmazsınız. Eğer kendi içinizde doğuştan var olan ilahi vasfı idrak 
edemiyorsanız sanemlere ibadet etmenin bir anlamı yoktur. Herkes içindeki 
Atma prensibine saygı göstermelidir. Atmaviswasa’yı (Öz’ünüze olan inancı) 
hayat-nefesiniz gibi kabul edin. Sanemlere olan inanç geçicidir. 
 Tirupathi’ye gittiğiniz vakit Allah’a, Rab Venkateswara formunda 
ibadet edersiniz. “Rab Venkateswara bizim aile ilahımızdır,” diyerek O’nu 
yüceltirsiniz. Brindavan’a hac yolculuğu yaptığınız vakit, Allah’a, Krishna 
formunda ibadet edersiniz. Ayodhya’da O’na, Rab Rama formunda ibadet 
edersiniz. Yere ve şartlara göre, Allah’a değişik isimler ve formlar 
atfedilmektedir. Fakat hakikatte Rab Venkateswara, Krishna, Rama, Sai 
Baba, hepside aynıdırlar. O’nu her ne isimde çağırırsanız, cevap verecektir. 
O’nun farklılığı yoktur. İsimde ve formda olan farklılıklar sizi 
yanıltmamalıdır. Atma’nın tekliğine olan kati inancınızı geliştirin. “Dinler 
çok sayıdadır fakat hedef tektir.” 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Büyük masraflar yaparak ve kolaylıklardan mahrum kalarak buraya 
geldiğinize göre, burada kaldığınız zamanı iyice değerlendirmelisiniz. 
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Zamanınızı anlamlı bir şekilde kullanıp kullanmadığınızı kendi kendinize 
sormalısınız. Eğer Swami’nin öğretilerini uygulamıyorsanız buraya 
gelmenizde ne fayda vardır? İlahi vasfın tekliğine olan sarsılmaz inancınızı 
geliştirin. Ancak o zaman huzuru deneyimleyebilirsiniz. Allah’ın tekliği 
üzerinde tefekkür etmediğiniz müddetçe, zihniniz sizin üzerinizde oyunlar 
oynamaya devam edecektir.  
 Bir insanı bu gün, kötü birisi olarak eleştirir bir başka gün ise onu iyi 
insan olarak yüceltirsiniz. İyi veya kötü sizin kendi düşüncenizdir. Bunun her 
ikisini de zihniniz yaratır. Gerçekte, insanın doğası, daima iyi olandır. İnsan 
yaşamı son derece kutsaldır. Bu nedenle, Daivam manusha rupena (Allah 
insan formundadır), denir. Kendinizi fani birisi olarak düşünerek 
küçümsemeyin. Siz gerçekten Allah’ın bizzat Kendisisiniz. Allah’ı insan 
formunda tanımladığınıza ve O’na ibadet ettiğinize göre, bu, insanın aslında 
ilahi olduğunun bir kanıtıdır. İsimlere ve formalara aşırı bir önem vermeyin. 
Doğanızda var olan ilahi vasıf prensibini anlamaya çalışın. 
 Eğer bir hayvan gibi hareket edecekseniz insan formunda dünyaya 
gelmenin ne faydası olabilir? Her şeyden feragat ederek sanyasi (her şeyden 
feragat etmiş olan) olmanıza gerek yoktur. İnsanda mevcut olan Allah’ı 
görün. Allah her yere yayılmıştır. Allah’ın belirli bir yerle sınırlandığını 
söyleyemezsiniz. Allah’ın mevcut olmadığı bir yer yoktur. 
 Sarvatah panipadam tat sarvathokshi siromukham, sarvatah 
sruthimalloke sarvamavruthya tishthati (elleriyle, ayaklarıyla, başıyla, 
ağzıyla ve kulaklarıyla her yeri kaplamış olan O, her şeyin içine nüfuz 
etmiştir). 
 Çeltik yetiştiririz. Fakat bunu çiğ şekliyle yemeyiz. Tanenin 
üzerindeki dış kabuğu soyarız ve onu pirinç haline getiririz. Üzerindeki 
kabuk kaldıkça, “yeniden doğma” zorundadır. Bizim arzularımız da pirinç 
tanesini kaplayan kabuk gibidir. Bütün arzularımızdan vaz geçtiğimiz 
takdirde doğum ve ölüm çemberinden kurtuluruz. 
 Çeltik, ancak rafine işleminden geçerek pirinç haline geldikten sonra 
yenebilecek bir duruma gelir. Pirinç, pilav, chitraannam, chakkera pongali, 
paayasam, vs., gibi çeşitli yiyecekleri yapmada kullanılır. Pirinç unu idlis ve 
dosa yapmada kullanılır. Bu yemeklerin isimleri değişik olabilir fakat 
hepsinde kullanılan ana malzeme pirinçtir. Nasıl çeltik, pirince 
dönüştürülüyorsa, zihnimiz de samskara denilen bir işlemle saflaştırılmalıdır.  
 Materyalist bakışlarınız yüzünden yanılgıya uğruyorsunuz. 
Vizyonunuzu değiştirmelisiniz. Allah’tan yaratılışı değiştirmesini 
beklemeyin. O size her şeyi saf formda vermiştir. Fakat sizler bencilce 
arzularınız yüzünden onları kirletiyorsunuz. Bütün bunların temel sorumlusu 
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zihindir. Bundan böyle, zihni yok ettiğiniz takdirde her şey sizin için açıklığa 
kavuşacaktır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Kalbinizin saf ve kutsal olmasına rağmen, arzularınızın bulutları 
sizleri yanıltmaktadır. Nasıl güneş ve ay bulutlarla örtülünce onları 
göremeyiz, arzularımız da bizim kendi gerçekliğimizi görmemize mani olur. 
 
Çocukluk devri, başka çocuklarla önemsiz oyunlar oynayarak geçer. 
Gençlik çağı ise, aşka meyilli sporlarla geçer. 
Orta yaş ise servet yapmak için bir hayli zaman ve çaba ister. 
Bunaklık zamanı gelince, dünyevi arzuların boş özlemiyle  
zaman geçmek bilmez, böyle olmasına rağmen Allah üzerinde  
tefekkür etmek için zaman bulunmaz. 
Böylece, karma ağının dibine takılmış olan değerli insan yaşamı boşa gider. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 İnsan gençliğiyle iftihar ederek maya’nın (yanılmanın) tuzağına düşer. 
Sonu yaklaşınca, her türlü konfor ve zevki tatmasına rağmen niçin huzuru 
elde edemedi diye pişmanlık/üzüntü duyar. İnsan hayatında, çocukluk, 
gençlik, orta yaşlılık ve yaşlılık gibi çeşitli safhalardan geçer. Böyle olmasına 
rağmen, yaşının ilerlemesi onda bir transformasyon yaratmaz. Srishti’yi 
(yaratılışı) değiştirmeye çalışacağına insan kendi drishti’sini (bakışını) 
değiştirmeye çalışmalıdır. Ancak kendi drishti’mizi değiştirdiğimiz vakit 
gerçeği görebiliriz. Srishti’de yanlış/hatalı bir şey yoktur. Allah’ın kreasyonu 
mükemmeldir ve bunu kimse değiştiremez. Bu kreasyonda ilahi İradesi ile 
Allah istediği her şeyi yapabilir. 
 Fiziksel güç ve dinçliğe sahip olduğu müddetçe insan aatalu’ya ve 
paatalu’ya (oyun oynamaya ve şarkı söylemeye) katılarak kendisini 
eylendirebilir. Böyle olmasına rağmen insan her faaliyetinde belirli bir sınırı 
aşmamalıdır. Yaşlandıkça, fiziksel bedende bazı değişiklikler olur. M.S. 
Subbulakshmi’nin ne büyük bir ses sanatçısı olduğunu hepiniz bilirsiniz. 
Buna rağmen yaşlanınca sesi onunla işbirliği yapmamakta direndi. Bunu 
Bana sorduğu vakit, sebebinin sesini gereğinden fazla kullandığı için 
olduğunu söyledim. 
 Sesiniz ve görme yeteneğiniz zamanla değişmek zorundadır. Fiziksel 
bedeninize güvendiğiniz için yorgunluktan ve endişeden şikayet edersiniz. 
Bunun yerine hiç değişmeyen ve ebedi Atma prensibine güvenmelisiniz.  
 İnsan alışkanlıkları yüzünden hayatını harap etmektedir. Dürüstlük 
içinde olan bir hayatı sürdürmelidir. Yiyeceğe ve içeceğe gereğinden fazla 
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önem vermeyin. Karakterinize, hayat-nefesinizmiş gibi önem verin. Eğer 
karakterli değilseniz, yaşamınızda sayısız zorluklarla karşılaşacaksınız. 
 İlahi vasıf, hiç değişmeyen ve ebedi prensip olan anlamına gelen Sath 
olarak bilinir. Başka dinlerdeki insanlar buna değişik isimler verirler. 
Müslümanlar, “Allah Hu Ekber” diyerek Allah’ı yüceltirler. Allah’ı tek 
sığınakları olarak kabuıl ederler. Müslüman da olsa, Hindu da olsa, herkes 
için Allah tek sığınaktır! Kendi kendinize kesin olarak, “Allah’ı istiyorum” 
demelisiniz. Şarabın değil de ilahi olanın içine gömülmelisiniz (You should 
get immersed in the divine, not in deep wine!). Eğer Rama’yı Allah’ınız 
olarak kabul ettinizse, hayatınızın sonuna kadar Rama üzerinde tefekkür 
etmelisiniz. Fakat günümüzdeki insanlar kaypak bir zihne sahipler. Dua 
odasında bir gün Rab Rama’nın resmini tutar O’na ibadet ederek ismini 
terennüm eder. Fakat hemen ertesi gün arzusu yerine gelmediği için, 
Rama’nın resmini kaldırarak Krishna’nın resmini kor.  
 Bir zamanlar Rab Shiva’nın bir saliği vardı. Her gün Shiva’ya ibadet 
eder ve kutsal Panchakshari mantrası “Om Namah Shivaya”yı terennüm 
ederdi. Fakat bir müddet sonra, Rab Shiva’nın kendisine hiçbir lütufta 
bulunmadığını düşünür. Bunun üzerine Shiva’nın resmini almirah’ta bir 
kenara koyarak Rama’nın resmini altara koyar. İlk başlarda biraz huzur 
hisseder. Böyle olmasına rağmen arzularının yerine gelmesinde bir değişiklik 
olmaz ve tedirgin olmaya başlar. Rama’nın resmini de aynı almirah’ta 
tutarak, gurusunun tavsiyesine uyarak Krishna’ya ibadet etmeye başlar. 
Devamlı olarak ilahi isim olan “Gopala Krishna”yı terennüm eder. Bir 
müddet sonra Krishna’nın dahi kendisine bir fayda sağlamadığına karar verir.  
 Günlerden birinde bir hanım salik gelerek kendisine, “Rama veya 
Krishna’ya ibadet etmenin ne faydası olur ki? Devi puja’yı (ibadet) yaparsan 
iyi olur” der. Onun bu tavsiyesine uyarak, altara Devi’nin bir resmini koyup 
ona ibadet etmeye başlar. Puja işlemi sürerken, tütsülerden çıkan rayihanın 
almirah’ta bulunan öbür tanrılara doğru gittiğini farkeder. Bu durum 
karşısında, tütsülerin sadece tanrıça için olduğuna ve diğer tanrıların bu 
rayihaya hakları olmadığına karar vererek almirah’taki bütün resimleri 
toplayıp bir kenara koyar. 
 O anda İlahi Anne önünde tezahür ederek ona, “Ey budala adam! 
Birkaç gün Shiva’ya ibadet ettin, sonra Rama’ya değiştin, biraz sonra da 
Krishna’ya. Yarın Benim resmimi de bir kenara atmayacağının ne garantisi 
var? Bu gerçek bir içten bağlılık değil. Son nefesine kadar sadece tek bir isim 
ve tek bir form üzerinde tefekkür etmelisin. Zorluklar karşısında 
telaşlanmayarak spiritüel bir hayat sürmelisin. Ancak o zaman hayatın 
kurtulabilir,” der. 
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 Eğer bu hayatta tekamül etmek istiyorsanız Allah’ın ismini hiçbir 
zaman unutmayın. Zihninizi bir isimden öbürüne çevirmeyin. Zihninizi tek 
bir isim ve tek bir form üzerinde odaklayın. 
 Manah eva manushyanam karanam bandhamokshayo (insanın 
kurtuluşundan ve esaretinden zihin sorumludur). Zihniniz arzularınız 
yüzünden kararsız bir hale gelir. Bu nedenle ancak arzularınızdan vaz 
geçtiğiniz takdirde huzura kavuşabilirsiniz. Sadece hayırseverlik eylemleri 
size asaleti ihsan etmeyecektir. Tek-düşünceli bir bağımlılıkla kendinizi 
Allah’a adayın. Ancak o zaman huzuru ve mutluluğu elde edebilirsiniz. 
Arzularınızı kontrol etmelisiniz. Düşüncelerinizi kontrol etmelisiniz. Böyle 
olunca her şey kontrolünüzün altına gelir. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizlere hakikatin ve sevginin ebedi prensipleri bahşedilmiştir. 
Sathyannasti paro dharma (hakikate bağımlılıktan daha yüce bir dharma 
yoktur). Sathya’yı (hakikati) yaşamınızın temeli olarak kabul edin. Dharma 
yolunu izleyin. Ancak o zaman Sevgi prensibi sizde tezahür edecektir. 
Sevginiz olunca bütün işlerinizde başarılı olacaksınız. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Siz, yok olmaya mahkum olan beden değilsiniz. Siz, ölümü ve 
doğumu olmayan, [bedenin) içinde ikamet edensiniz. O’nun hiçbir şeye 
bağımlılığı yoktur. Gerçek kimliğinizi idrak ettiğiniz vakit ölümsüzlüğü 
kazanacaksınız. Bütün endişelerden ve arzulardan özgür olacaksınız. 
 “Endişesi ve arzuları olmayan birisi var mıdır?” sorusunu 
sorabilirsiniz. Ben Kendim bu hususta canlı bir örneğim. Benim en ufak bir 
arzum dahi yoktur. Her şey Benim elimdedir. Ben size her istediğinizi 
verebilirim. Böyle olmasına rağmen Benden maddi şeyler istemeyin. Onların 
hepsi de gelip geçen bulutlar gibi kısa ömürlüdür. Benden ebedi olan şeyleri 
isteyin. Bütün dünya, ikiz prensipler olan hakikat ve sevgi tarafından idame 
eder. Ben, herkeste var olan hakikatim. Ben, herkeste mevcut olan sevgiyim. 
Hakikat ve sevgi her yeri kaplamıştır. Buna rağmen sizler hakikati ve sevgiyi 
deneyimlemek için hiçbir gayret sarfetmiyorsunuz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu gün sizler yetkili/güçlü mevkiler işgal ediyor olabilirsiniz, fakat bu 
mevkilerde ne kadar zaman kalabilirsiniz? Bu geçici bir şeydir. Sadece ilahi 
vasıf kalıcıdır. Sizler hakikat yolunu seçtiniz. Bu yoldan hiçbir zaman 
ayrılmayın. Hiçbir zaman deneyimlediğiniz hakikat prensibini unutmayın. 
Hayatta her şeyi unutabilirsiniz fakat hakikat ve sevgiyi sakın unutmayın. 
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Hakikat bahirvahini’dir (yani görünen akıştır) ve sevgi ise antarvahini’dir 
(altakıntıdır). Bunların her ikisi de korunmalıdır ve idame ettirilmelidir.Bu 
insanın görevidir. Hakikat ve sevgiden yoksun kimseye hiçbir şekilde insan 
denilemez! 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Hayatınızı sevgi ile doldurun. Sevginizi sadece aileniz ve 
arkadaşlarınızla sınırlamayın. Onu herkesle paylaşın. Karşılaştığınız her 
kimseyi ilahi vasfın somutlaşmışı olarak kabul edin. Sevginizi 
hemcinslerinizle paylaşın ve onların sevgisini kazanın. Hakikat yolunu 
izleyin. Ben daima hakikat ve sevgi prensiplerini öğretirim. Bu gibi 
toplantıların amacı sizleri hakikat ve sevgi yolunu izlemenize teşvik içindir.  
 Bana olan sevginizden dolayı sizler burada toplandınız. Buraya 
gelerek Benim mesajımı dinlediğinize göre artık günlük yaşamınızda hakikat 
ve sevgiyi uygulamalısınız. Beni, ancak bu çok mutlu eder. Sevginizin 
dünyevi duyularla kirlenmesine müsade etmeyin. Devamlı olarak onun 
Allah’a doğru akmasını sağlayın.  
 Radha, bu ideali kanıtlamıştır. Onun düşüncelerinde daima Krishna 
vardı ve ismi de onun bu yüceliğini ve kutsallığını ifade etmektedir. Eğer “R” 
harfi ile başlarsanız Radha’yı elde edersiniz, eğer “A” ile başlarsanız adhar’ı 
(yani temeli) elde edersiniz, eğer “D” harfi ile başlarsanız dhara’yı (yani 
devamlı akışı) elde edersiniz ve eğer “A” harfi ile başlarsanız aradh’ı (yani 
ibadeti) elde edersiniz. Bunun anlamı, Radha’nın hayatının temeli devamlı 
olarak Rab Krishna’ya ibadet etmektir. Radha, dhara’yı (yani prakriti’yi veya 
doğayı) sembolize etmiştir. Krishna, Paramatma’dır (yani Allah’tır). Radha, 
Krishna’dan başka hiç kimseyi bilmek istememiştir. Kendisi tamamen 
Krishna’nın sevgisi içinde yok olmuştur. İşte bu tek-odaklı bağımlılık 
yüzünden kurtuluşa ulaşabilmiştir. Kurtuluşu elde etmek istiyen kimse 
Radha’nın yaptığı gibi sevgi yolunu izlemelidir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Çok uzun konuşarak sizleri rahatsız etmek istemiyorum. Bu yüzden 
burada konuşmama son veriyorum. Her yaptığınız işi Allah’ın işi olarak 
kabul edin. Her yerde Allah’ı görün. Böyle ilahi duyuları geliştirirseniz Beni 
mutlu edersiniz. Burada büyük bir kalabalık olarak toplanmış 
bulunuyorsunuz. Hepinize sevgimin ve sürurumun kutsal zenginliklerini 
bahşederim. Hepinize uzun, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat temenni 
ederim. 

 
***** 


