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Giriş

Sózlerime óncelikle dÏk£å Guru’m, Kutsal Lútufları ŚrÏla 
A.C. Bhaktivedanta SwåmÏ Mahåråj Prabhupåda’ya ve 
sannyåsa Guru’m, bu kitabın yazarı Kutsal Lútufları 

ŚrÏla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj’a naÔiz 
saygılarımı sunarak baËlamak istiyorum. Bu iki yúce Måhå-
Bhågavata ve Kutsal Lútufları ŚrÏla Bhakti Rak£ak ŚrÏdhar 
Dev-GoswåmÏ Mahåråj beni himaye ettiler ve Kù£òa bilinci-
ni uygulamam iÔin bana fırsat verdiler. Fazlasıyla gúnahkÕr, 
Ôaresiz ve hatalarla dolu olmama rağmen bana ve daha pekÔok 
kiËiye Ëefkat gósterdiler ve değerli enerjilerini verdiler. Ben ise 
bir gún onlara bir parÔa hizmette bulunma Ôabasına biraz olsun 
yaklaËabilmek iÔin dua edebilirim ancak.

Bu kitap, Kutsal Lútufları ŚrÏla Bhakti Sundar Govinda 
Dev-GoswåmÏ Mahåråj’ın son on sekiz yıldır dúnyaya aktar-
makta olduğu engin transandantal bilgi hazinesinden ufak bir 
bólúmú aÔıklayan yetersiz bir giriËimdir. Pek Ôok kiËi bilir ki, 
bu dúnyadan ayrılmadan ónce, ŚrÏla ŚrÏdhar Mahåråj Misyonu-
nun sorumluluğunu şahsen ŚrÏla Govinda Mahåråj’a vermiştir. 
1985 yılında ŚrÏla ŚrÏdhar Mahåråj ŚrÏla Govinda Mahåråj’ın 
yorulmak bilmeden ve bútún kalbiyle Maéh’ının górevlerini or-
ganize etmeye ve geliËtirmeye yardımcı olduğunu, dahası diğer 
Maéh’ları kurma ve geliËtirme górevlerini de yerine getirdiğini 
ve bu Maéh’lar iÔin pek Ôok bağıË sağladığını resmen ifade etti. 
Onun Maéh’ın yónetiminde ve ayakta kalmasında kendisini 
bile Ôok fazla cesaretlendirdiğini, Maéh’a ve Maéh’ın sakinle-
rine hizmet etme konusunda doğal bir eğilime sahip olduğu-
nu ve ŚrÏ Chaitanya Såraswat Maéh’ın yenilenerek geliËmesi 
iÔin her zaman Ôaba gósterdiğini sóyledi. Bunların da ótesinde, 
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ŚrÏla ŚrÏdhar Mahåråj ŚrÏla Govinda Mahåråj’ın herkesÔe ta-
nındığını, kendisi ve Manevi Óğretmeni ŚrÏla Bhakti Siddhånta 
SaraswatÏ ëhåkur Prabhupåda tarafından sunulan Ëekliyle 
TartıËmasız Múkemmel GerÔeği yansıtan Bhakti felsefesinde 
sarsılmaz inanca sahip olduğunu sóyledi.

ŚrÏla Govinda Mahåråj Bhakti ile ilgili bu múkemmel aËkın 
bilgiyi Guru Mahåråj’ından óğrendiği Ëekliyle yayarak bunun 
doğru olduğunu góstermiËtir. 

ŚrÏla Govinda Mahåråj (bu kitap tamamlandığında) yirmi 
dórt dúnya turu yapmıË, samimi arayıËÔılarla ve toplumun her 
kesiminden saygın kiËilerle tanıËmıË ve gittiği her yerde Kù£òa 
bilincini búyúk bir coËkuyla anlatmıËtır. Son on yıldır inter-
net úzerinden haftalık radyo yayınlarında, radyo ve TV prog-
ramlarında górúnmúË ve ondan gelen direktif ve ilhamla kırk-
tan fazla úlkede ŚrÏ Chaitanya Såraswat Maéh’a ait yetmiËin 
úzerinde merkez kurulmuËtur. Onun gózetimi altında, Guru 
Mahåråj’ından getirdiği múkemmel Kù£òa bilinci kavramını ta-
nıtan yirminin úzerinde dilde 350 kitap ve konuyla ilgili maka-
le yayınlanmıËtır. Kali-yuganın korkunÔ etkisiyle acı Ôeken pek 
Ôok samimi ruh, Ëimdi onun sayesinde Yúce Tanrı’nın nilúfer 
ayaklarının ferahlatıcı ıËınlarına sığınma Ëansına sahipler. 

1941 yılında ŚrÏla ŚrÏdhar Mahåråj bir ßloka yazdı ve o sı-
ralar henúz sazdan yapılmış kúÔúk bir kulúbeden ibaret olan 
Maéh’ında bir bambu direğe bayrak olarak astı. O ßloka ŚrÏ 
Chaitanya Såraswat Maéh’ın gelecekteki ihtişamını ónceden 
bildiriyor ve birgún dúnyanın dórt bir yanında óvgülerle anıla-
cağını sóylúyordu: 

ßrÏmach-chaitanya-såraswata-maéhavara-
udgÏta-kÏrttir-jaya-ßrÏì

bibhrat sambhåti gaígå-taéa-nikaéa-
navadvÏpa-kolådri-råje

yatra ßrÏ-gaura-såraswata-mata-niratå-
gaura-gåthå gùòanti

nityaì-røpånuga-ßrÏ-kùtamati
guru-gauråíga-rådhå-jitåßå
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O dónemde ŚrÏla Guru Mahåråj’ın bazı Ruhani KardeËleri, sa-
dece birkaÔ bina ve birkaÔ adanmıËtan ibaret ufacık bir Math’a 
sahip olduÊunu sóyleyerek ona tepki gósterdiler ve durum 
bóyle iken Maéh’ının ihtiËamı dúnyanın dórt bir yanında nasıl 
duyulacak diye sordular. 

Ózveriden şaşmayan yapısı ve Guru Mahåråj’ına olan tam 
sadakati sayesinde ŚrÏla Govinda Mahåråj şu anda dúnyanın 
dórt bir yanında Guru Mahåråj’ının yúce kavramını baËarıyla 
tesis etmiË bulunuyor dolayısıyla temiz bir kalbe ve gerÔek ma-
nevi yaËam arzusuna sahip olanlar, gerÔek bir manevi óğretmen 
gózetiminde Kù£òa bilincini uygulayabilirler. Onun lútfu ile, 
gúneË ŚrÏ Chaitanya Såraswat Maéh úzerinden hiÔ eksik olmaz 
ve ŚrÏla Guru Mahåråj’ın 1941 yılında direğe Ôektiği bayrak 
her kıtada elveriËli rúzgarlarla dalgalanır.

ŚrÏla Guru Mahåråj’ın ve tüm sampradåyamızın gerÔek 
Gizli Hazinesi ŚrÏla Govinda Mahåråj’dır. O nedensiz merha-
metiyle bütün dúnyayı cezbediyor ve yaşamın her kesiminden 
ve her úlkeden insana Tanrı’nın Kutsal Adlarını zikretmeleri 
iÔin ilham veriyor. Kuzey Kutbundan Gúney Kutbuna kadar 
her yerde ve her kıtada gúneË onun ilahi kavramı úzerinden 
eksik olmaz. ŚrÏla Prabhupåda’nın, iÔinde bútún dúnyanın ya-
şayabileceği bir ev inşa ettiği sóylenir. ŚrÏla Govinda Mahåråj, 
ŚrÏ Rådhå ile ŚrÏ Kù£òa’ya ve ŚrÏman Mahåprabhu’ya, iÔinde 
bútún dúnyanın ibadet yapabileceği ve bu Ôağda jÏva-ruhu 
kıskıvrak tutsak eden maddesel yaşamın sıkı dúğúmúnden bu 
yolla kurtarabilecek olan bir tapınak inşa etmiştir. O dúnyanın 
Ôevresine Kù£òa’nın Kutsal Adıyla yaptığı ÔiÔek kolyeyi tak-
mış ve onunla dúnyayı Ôok daha gúzelleştirmiştir. 

ŚrÏla Govinda Mahåråj’ın Lord’un Oyunlarından ya da o 
doğrultudaki herhangi bir konudan sóz ettiğini duyduğumuz 
zaman aklımıza çrÏmad-Bhågavatam’ın 3. ßlokası gelir, orada 
Ëóyle denmektedir:



nigama-kalpa-taror galitaì phalaì
ßuka-mukhåd amùta-drava-saìyutam
pibata bhågavataì rasam ålayaì
muhur aho rasikå bhuvi bhåvukåè

“çrÏmad-Bhågavatam’ın konusu Ôok tatlıdır Ôúnkú Kù£òa’nın 
Oyunlarından sóz eder ama o Oyunlar ŚrÏla Śukadev GoswåmÏ 
tarafından sóylendikleri iÔin daha da tatlanmıËlardır.”

Umarım bu kitapta Kù£òa’nın Oyunlarının tatlı yapısının, 
ŚrÏla Govinda Mahåråj’ın nilúfer dudaklarından Ôıktığı iÔin 
daha da tatlandığını górebiliriz. ŚrÏla Guru Mahåråj, ŚrÏla Go-
vinda Mahåråj’ın doğal bir paramahaìsa olduğunu sóyledi. 
O, Kù£òa’nın Oyunlarının tatlı meyvesini alıyor ve kendi tatlı 
yapısını katarak onları Ôok daha tatlı, Ôok daha keyifli hÕle ge-
tiriyor. 

1955 yılında, ŚrÏla A.C. Bhaktivedanta SwåmÏ Mahåråj 
Prabhupåda, ŚrÏla Govinda Mahåråj tarafından yayınlanan çrÏ 
GauàÏya Darßan dergisinin ilk kopyasını aldığı zaman, ŚrÏla 
Govinda Mahåråj’ın “aËkın bir mizah ustası” olduğunu ve yazı-
ları eğitici olduğu kadar eğlendirici olduğu iÔin insanların onun 
tarafından yazılan yazıları búyúk keyifle okumaktan hoşlana-
caklarını ifade etmiËti. Umarım okuyucu bu kitabı hem eğitici 
hem de eğlendirici bulur. 

Ónsóz, 1957 yılında ŚrÏla Guru Mahåråj’ın ŚrÏ Vyåsa-
pøjå’sı vesilesiyle, ŚrÏla Govinda Mahåråj tarafından ona óvgú 
olarak yazılan “Senin Korkusuz Nilúfer Ayakların” adlı Ben-
gali bir Ëiirden oluşuyor. Bu şiirde bize, yetkin bir óğrencinin 
Guru’suna olan múkemmel bağlılık ve adanmışlık ruhunun ya-
nısıra manevi óğretmenine karşı bir óğrencinin sahip olması 
gereken alÔakgónúllúlúğún múkemmel órneği gósteriliyor. Şiir 
aynı zamanda ŚrÏla Govinda Mahåråj’ın daha ústún siddhånta 
ile ilgili derin ve son derece doğal bir şekilde gelen iÔgórúsúnú 
de gósteriyor ki ŚrÏla Guru Mahåråj onun bu konuda uzman 
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olduğunu belirtti. Guru Mahåråj onun doğal bir paramahaìsa 
olduğunu sóyledi ve bu şiirde bu net olarak górúlúyor. 

Birinci Kısımda ŚrÏla Govinda Mahåråj, ŚrÏ Chaitan-
ya Mahåprabhu’nun Kù£òa bilinci anlayışının ózúnú, ŚrÏla 
Vißvanåth ChakravartÏ ëhåkur tarafından yazılmış olan şu 
ßlokaya dayanarak aÔıklar: Ärådhyo Bhagavån vrajeßa-tanayas 
tad-dhåma Vùndåvanam. O bu ßlokayı alır ve pek Ôok ßlokada 
yaptığı gibi ona yeni yaşam ve gúzel bir anlam ekler. Man-
tıksal akıl yúrútme yoluyla, Mutlak GerÔeğin gayrişahsi bir 
hiÔlik ya da soyut bir varlık değil bir şahıs ve o Ëahsın da ŚrÏ 
Kù£òa olduÊunu, úlkesinin manevi dúnyanın en yúksek bo-
yutu Vùndåvan Dhåm olduğunu anlatır ve gósterir. Vùndåvan 
Dhåm’da yaËayan herkes Kù£òa’ya búyúk adanmışlık iÔinde 
ancak farklı ruh hÕlleriyle ibadet ederler: órneğin ßånta-rasa—
pasif, dåsya-rasa—hizmetkÕrlık, såkhya-rasa—arkadaËlık, 
våtsalya-rasa—ebeveyn ilişkisi ve evlilik ilişkisi ile sevgili iliş-
kisi olarak ikiye ayrılan madhura-rasa—eËler arasındaki sevgi. 
En ústún ibadet Vraja-gopÏler tarafından sergilenir ve ŚrÏmån 
Mahåprabhu tarafından tavsiye edilen en yúce Kutsal Metin 
çrÏmad-Bhågavatam’da inceden inceye anlatılır. ŚrÏla Govin-
da Mahåråj bu anlayışı, yalnızca gerÔek bir transandantal şai-
rin yapabileceği tarzda, Kù£òa bilincinin gúzel bir resmini yap-
mak iÔin farklı Kutsal Metinlerden Ôok sayıdaki ßlokaya dikkat 
Ôekerek, Ôok gúzel, Ôok basit ve dolaysız bir şekilde verir. 

İkinci Kısımda ŚrÏla Govinda Mahåråj bizleri Kù£òa bilin-
ci konusunun daha da derinlerine gótúrúr ve çrÏ Chaitanya-
charitåmùta’nın (Madhya 23,82-83) ßlokalarına dayanarak 
Onun tatlı Oyunlarının, harikulade dostlarının, aşkın flútúnún 
ve eşsiz gúzelliğinin nefes kesen tanımını sunup, Kù£òa’nın 
kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, Tanrı Katının Yúce Şahsi-
yeti, bútún rasaların merkezi, Akhila-rasåmùta-mørtiè olduğu-
nu gósterir:
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sarvådbhuta-chamatkåra-lÏlå-kallola-våridhiè
atulya-madhura-prema-maòàita-priya-maòàalaè

trijagan-månasåkar£i-muralÏ-kala-køjitaè
asamånordhva-røpa-ßrÏ-vismåpita-charåcharaè

Ama bunu yapmadan ónce Dórdúncú Bólümde, Kù£òa bilin-
cini, gerÔek bir manevi óğretmenden, başlangıÔta adım adım 
izlenen bir súreÔle duymamız gerektiği konusunda bizleri uya-
rır. O, gerÔek bir manevi óğretmenin başlangıÔ aşamasında 
óğrencisine Tanrı’nın daha ústún Oyunları ile ilgili eğitim ver-
meyeceğini sóyler. Manevi óğretmen óğrencisinin o daha ústün 
Oyunları duymaya hazır olduğunu górdüğü zaman eğitim verir, 
daha ónce değil. Eğer bu uyarıyı dinlemezsek onun ifadesiyle 
sadece “taklit Oyunları” ya da “taklit mücevherı” elde ederiz. 
GerÔek şeyi elde edemeyiz. 

ŚrÏla Govinda Mahåråj kitabın başından sonuna kadar 
Kù£òa’ya ibadet etmenin ónemini vurgular ve Ona ibadetin 
gerÔek yolunun Rådhå-dåsyam, ŚrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin hiz-
meti olduğunu gósterir. ŚrÏmatÏ RådhåråòÏ’ye ibadet yolu 
ise, en üstün yónüyle RådhåråòÏ’nin ve biraz daha alt formda 
Nityånanda Prabhu’nun bedenlenmiş hÕli olan ŚrÏ Gurudev’in 
aracılıÊıyla gerÔekleşir. Bizler Kù£òa bilinciyle ilgili bu bil-
giyi, Kù£òa’nın Kendisiyle başlayan ve Onun Brahmå’ya, 
sonra Nårada’ya ve Vyåsadeva’ya ve nihayet Gurudev’imiz 
ŚrÏla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj’a aktar-
dığı, yukarıdan aşağıya inen süreÔle elde ederiz. Kù£òa bilinci 
bilgisi daima saf ruhların kalplerinden aşağıya inmektedir ve 
bizler saf bir ruhun nerede bulunduğunu “onun saf kalbinde 
yanan aşkın bilgi lambasının ışığını” górerek anlayabiliriz. 
Vedavyåsa, ŚrÏla Bhakti Siddånta SaraswatÏ ëhåkur, ŚrÏla 
Guru Mahåråj, A.C. Bhaktivedånta SwåmÏ Mahåråj ve şimdi 
de ŚrÏla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj tara-
fından verilen bilgi budur. 
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Kitabın teması şóyledir, vidvadbhiè sevitaè sadbhir, nityam 
adve£a-rågibhiè hùdayenåbhyanujñåto, yo dharmas taì 
nibhodata, gerÔek din Sonsuz Bólgeden yayılır ve sonlu olana 
gelirken, daima Kutsal Metinlerde ehil olan, farkındalıkları 
gelişmiş ve kendilerini hizmetlerine derinden vakfetmiş kişiler 
aracılığıyla gelir. O bilgi, insan yapısı birşey olamaz. En yüksek 
bólgeden gelir ve onu taşıyanlar da o boyuttandırlar. 

ŚrÏla Govinda Mahåråj, kendi derin farkındalıklarını ve ken-
di tatlı yapısını da katarak ŚrÏman Mahåprabhu ile ilgili doğru 
anlayıËı Guru Mahåråj’ından duyduğu şekliyle sunduğu iÔin Ôok 
şanslıyız ve bu anlayıËı ancak yúce bir óğretmenin ve adanmışın 
yapabileceği şekilde, anlaşılır ve apaÔık bir tarzda sunabildiği 
iÔin daha da şanslıyız. Ve sağlığı yerinde olmasa bile, isteyen 
herkese bu búyúk serveti vermek iÔin bútún kalbiyle ve ruhuyla 
Ôaba góstererek túm dúnyayı dolaştığı iÔin Ôok daha şanslıyız. 

Bu kitabı ŚrÏla Govinda Mahåråj’a bir sunu olarak hazır-
lamaya Ôalışırken eminim ki hatalar yaptım ve bundan dolayı 
herkesin affına sığınırım. 

Ben Ôok alt tabakadan, gúnahkÕr ve saygısız bir aileden ge-
liyorum, bana gúnahkÕr ve kaba faaliyetlerin sakıncası olmadı-
ğı óğretildi, bu nedenle ben Ôok aşağı biriyim ve ŚrÏla Govinda 
Mahåråj’a herhangi bir hizmette bulunacak niteliğe sahip de-
ğilim.

ŚrÏla Kù£òa Dås Kaviråj GoswåmÏ kendisinin dışkıdaki so-
lucanlardan daha aşağı olduğunu sóylemişti (çrÏ Chaitanya-
charitåmùta, Ädi-lÏlå 5.205):

jagåi mådhåi haite muñi se påpi£éha
purÏ£era kÏéa haite muñi se laghi£éha

Ben kendimi onlardan daha aşağı hissediyorum Ôúnkú hiÔ ol-
mazsa onlar bu dúnyada bir pozisyona sahipler. Halbuki ben 
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Gurudev’ime ve Vai£òava’lara saygısızca davranışlarda bulun-
duğum iÔin ne canlılar ne de cansızlar arasında sayılabilirim.

Ben bóyle bir konuma sahipken, bu kitabın Kutsal Lútufları 
ŚrÏla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj tarafın-
dan bóylesine iyi karşılanmış olması nasıl múmkún olabildi? 
Bu Ôabanın herhangi bir başarı getirmesinin ancak onun ken-
di nedensiz merhametiyle ve ŚrÏpåd Sågar Mahåråj, ŚrÏpåd 
GoswåmÏ Mahåråj, ŚrÏpåd TridaòdÏ Mahåråj, Bhuvana Mohan 
Prabhu, Mahånanda Prabhu, Jagadånanda Prabhu, Vißåkha 
DevÏ DåsÏ gibi adanmış kulların ve adlarından sóz edileme-
yecek kadar Ôok sayıda kişinin lútuflarıyla múmkún olduğunu 
dúşúnebilirim. 

Bu kitabın Vai£òava’ların lútuflarıyla ortaya Ôıktığını bi-
lerek, bu ikinci baskıyı bútún kalbimle Kutsal Lútufları ŚrÏla 
Bhakti Sundar Govinda Mahåråj’ın nilúfer ellerine sunuyorum. 

Oì Tat Sat
SwamÏ B.P. SiddhåntÏ

ŚrÏ Guru Pÿròimå’da tamamlandı— 
ŚrÏla Vyåsadev’in górúnúm gúnú: 11 Temmuz, 2006

İkinci baskı ŚrÏ Govardhan Pøjå, 2009 da bitirildi
NabadwÏp Dhåm
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Önsöz

Senin Korkusuz 
Nilúfer Ayakların

Kutsal Lútufları çrÏla Bhakti Rak£ak çrÏdhar Dev-GoswåmÏ 
Mahåråj iÔin Kutsal Lútufları çrÏla Bhakti Sundar Govin-
da Dev-GoswåmÏ Mahåråj tarafından 1957 yılında yazılan 
Vyåsa-pøjå sunusu.
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Senin Korkusuz Nilúfer Ayakların

1) Onlar Ôok uzak úlkelerden gelirler 
 İbadet armağanları taşıyarak uzanmış ellerinde, 
 Yakınların coşkuyla—akın akın gelirler 
 Seni selamlamak iÔin, bu Kutsal Doğum Gúnúnde.

2) SevinÔten coşarlar Korkusuz Nilüfer Ayaklarında,
 Dolu dolu gózlerle ve titrek seslerle,
 Úrperen bedenle ve yüce bir aşkla—
 En şanslı sayarak kendilerini. 

3) Ey incelikle bağışlayan en Yúce Gónúllú Usta,
 Sunacak hiÔbir şeyim yok bu Kutsal Gúnde, 
 Kirli ve değersizdir ne varsa elimde, 
 Sana sunmaya layık değildir.

4) Yanarak pişmanlıkla 
 bir zamanki dúËúncesizliÊime,
 Ayaklarına sığınmak iÔin yalvarırım bin pişman 
 Seni hiÔ kaybetmesem gaflet yüzünden, 
 Lütfen bana sadece korkusuzluk bahşet.

5) Maya’nın yanılgısında kaybedip kendimi 
 Bula bula yanıp sónen zevk ve Ôırpınış buldum 
 Ve beşiklerden ve gómútlerden bir Ôelenk buldum,
 Erdem ve basiretsizliÊin dev Ôemberinde.

6) Kapılıp amaÔsız búyúk bir arayışa 
 Bu doğumun gerÔek servetini ittim uzağa, 
 Ve itilip kakıldım yerle gók arasında, 
 Sadece humma ateşi kaldı elimde. 



7) Dipsiz cehennem ateşi hortumunu uzatıp 
 Alevler oynaşırken, her yanı tutuËturur, 
 Devasa derin bir in gibi ağız aÔar—
 Sırf beni yutmaya niyet ederek. 

8) Dúnyayı iÔine Ôeken ve dúnyayı dağlayan alevler
 Sağa sola koştururlar beni azap iÔinde 
 Ve canımdan bezip dúşerim bir uykulu belirsizliÊe 
 Mahamaya’nın okkalı dúzmecesinde

9) Bu koca gúnahkÕr, bu düşmüş serseri
 Altı dúşmanın büyüsüyle dehËet iÔinde 
 Şehvet ve aÔgózlúlúk savururken onu hızla—
 Ólúm okyanusunun kıyısına.

10) Kontrolden Ôıkmış zihnim—sanki góz boyayan serap 
 KırbaÔlasam da dinlemez óğút
 Yúkúnú bilinÔaltı penÔesinde taşıyıp—
 Súrúkler beni alelacele kıyametin eşiğine. 

11) Efendim lútfen kurtar beni!
 Kendi sevecen iyiliğinden ótúrú
 Sadece bir bakışın yener Maya’nın deliliğini
 Ey túm zavallıların ve Ôaresizlerin sığınağı
 Górsún dúnya senin lútfunu. 

12) Kıramam ben Maya’nın zincirlerini 
 Elde etmek iÔin Nilúfer Ayağının Tozunu
 Sen kopar bu zincirleri ve Kutsal Nilúfer Ayaklarını 
 Ebediyen benim hizmet yerim yap. 
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13) Buldu bir súrú Ôaresiz bedbaht 
 Bastığın yerde gólge ve sığınak 
 Oysa bu aşağı ruh Måyå’ya tutsak— 
 Sadece derin derin iÔ Ôekebilir.

14) Getirdiğin Nektar Ganj Ad
 Perişan Ôaresiz Ôok ruh kurtardı
 Oysa bu değersiz kóle yakalandı— 
 Kanarak gece ile gúndúze. 

15) Sadece maskaralıktır benim teslimiyetim 
 Azdır, benim diye adlandıracağım servetim 
 Ne olur beni senin yap, Ey Kurtarıcı Efendim! 
 Ve beni kendi óz malın farzet. 

16) Senin Nilúfer Ayakların tevazuyla dilerim
 Ebediyen olsun benim Tatlı Hedefim,
 Beni gúnlúk hizmetle, Efendim 
 Ve sevecen şefkat baÊınla bağla ve besle. 
 



Birinci Kısım

Adanmış Hizmetin
İhtişamı





Bölüm 1

Vrndavan’a Hizmet

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, ŚrÏ ŚrÏ Rådhå-Govinda’dan 
farksızdır. O ŚrÏmati RådhåråòÏ’nin Kù£òa aşkıy-
la deneyimlediği aşkın hazların tadına varmak iÔin bu 

dúnyada górúndú. Kù£òa o fırsata sahip değildi; bu nedenle ŚrÏ 
Gauråígadev olarak zuhur etti. Bunu ŚrÏla Svårup Dåmodar 
GoswåmÏ’nin şu ßlokası ile anlayabiliriz:

rådhå kù£òa-praòaya-vikùtir hlådinÏ ßaktir asmåd
ekåtmånåv api bhuvi purå deha-bhedaì gatau tau
chaitanyåkhyaì prakaéam adhunå tad-dvayaì chaikyam åptaì
rådhå-bhåva-dyuti-suvalitaì naumi kù£òa-svarøpam

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Ädi-lÏlå, 1.5)

ŚrÏla Røpa GoswåmÏ de şóyle yazmıştır:

ßrÏ-rådhåyåè praòaya-mahimå kÏdùßo vånayaivå-
svådyo yenådbhuta-madhurimå kÏdùßo vå madÏyaè
saukhyaì chåsyå mad-anubhavataè kÏdùßaì veti lobhåt
tad-bhåvåàhyaè samajani ßachÏ-garbha-sindhau harÏnduè

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Ädi-lÏlå, 1.6)
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Tanrı’nın en ústún kulu

Bir keresinde Guru Mahåråj’ımız, Oì Vi£òupåda ŚrÏla Bhakti 
Rak£ak ŚrÏdhar Dev-GoswåmÏ Mahåråj, Gúney Hindistan’da 
vaaz veriyordu ve bir paòàitler toplantısında konuşma yapması 
iÔin davet edildi. ŚrÏla Guru Mahåråj yerini alınca paòàitler 
ona bazı sorular sordular. Hepsi de Sanskrit dilinde ustaydı-
lar ve her bakımdan engin bilgiye sahiptiler. Ona, Tanrı’nın en 
ústún kulunun, kendi dúşúncesine góre, kim olduğunu sordu-
lar? Kendileri chatuèsan olarak anılan—Sanak, Sanåtan, Sa-
nandan ve Sanat Kumår’ı—dórt Kumår piri Tanrı’nın en ústún 
kulları olarak górdúklerini sóylediler. 

İlk başta ŚrÏla Guru Mahåråj hiÔbir şey sóylemedi, bu 
yúzden baş paòàit doğrudan ona hitap ederek sordu, “Tanrı’nın 
en ústún kulunun kim olduğunu dúşúnúyorsunuz Efendim, biz-
lere sóyleyebilir misiniz?”

ŚrÏla Guru Mahåråj şóyle dedi, “Sóyleyebilirim, ama sizler 
benim sóylediğim şeyi kabul edebilir misiniz?”

Baş paòàit cevap verdi, “Evet, eğer akla yakınsa kabul ede-
biliriz.”

Bunun úzerine Guru Mahåråj dedi ki, “Bizim anlayışımıza 
góre chatuèsan ilkokulun birinci sınıfındaki kullardır.” 

Paòàitler bunu duyunca şoka girdiler. Guru Mahåråj’a, kendi 
górúËúne góre, daha úst sınıftaki kulun kim olduğunu sordular. 

Guru Mahåråj cevap verdi, “çrÏmad-Bhågavatam’da si-
zin iddianızdan farklı olan bir ßloka vardır, hepiniz çrÏmad-
Bhågavatam’ı okumuş olduğunuza góre neden dórt Kumåra’nın 
en ústún kullar olduğunu sóylúyorsunuz?”

Ardından Guru Mahåråj ßlokayı okudu:
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na tathå me priyatama, åtma-yonir na ßaíkaraè
na cha saíkar£aòo na ßrÏr, na eva åtmå cha yathå bhavån

 (çrÏmad-Bhågavatam, 11.14.15)

Burada Yúce Tanrı Kù£òa Uddhava’ya şóyle der, “Chatuèsan’ın 
babası olan Yúce Brahmå, onların Guru’sudur; ama o benim 
iÔin senin kadar değerli değildir. Hatta en búyúk Vai£òava 
olan ve durmadan Benim Kutsal Adımı terennúm eden Śaíkar, 
Yúce Śiva bile, Benim iÔin senin kadar değerli değildir. Hat-
ta, góÊsúmde yeri olan Şans TanrıÔası Lak£mÏdevÏ bile Benim 
iÔin senin kadar deÊerli deÊildir. Hatta Benim kendi Ózúm, 
naivåtmå, Benim iÔin senin kadar değerli değildir. Sen Benim 
en sevgili kulumsun.”

Kù£òa Uddhava’ya en sevgili kulu olduğunu sóyledi ve ŚrÏla 
Guru Mahåråj bu cevabı verince paòàitlerin ağzı aÔık kaldı. 

Ancak Uddhava Vùndåvan’a gidip Vraja-gopÏlerde ve 
Vraja-våsÏlerde bulunan adanmışlık ruhunu, bağlılığı ve kalp-
ten gelen hizmeti górdúkten sonra, şóyle dedi: 

åsåm aho charaòa-reòu-ju£åm ahaì syåì
vùndåvane kim api gulma-latau£adhÏnåm
yå dustyajaì sva-janam årya-pathaì cha hitvå
bhejur mukunda-padavÏì ßrutibhir vimùgyåm

(çrÏmad-Bhågavatam, 10.47.61)

“Eğer doğumumu, Vraja-gopÏlerin yúrúdúkleri Vùndåvan pati-
kalarında bir ot olarak alabilsem ve bóylece onların ayaklarının 
tozu beni kutsasa, yaşamımın başarılı olduğunu hissedeceğim.”

HiÔ kuşku yok ki Kù£òa en sevgili óğrencisi Brahmå’dan, 
sevgili erkek kardeşi Saíkar£aò’dan ya da her zaman góğsúnde 
yer alan ŚrÏ Lak£mÏdevÏ’den, hatta en sevgili kulu Yúce 
Śiva’dan Ôok gopÏlerin adanmışlığından hoşnuttur. 
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Vraja-våsÏler, ózellikle de Vraja-gopÏler bu túr bir adanmış-
lığa, bağlılığa ve kalpten gelen hizmet yaklaşımına sahiptirler; 
ve Uddhava, Lord Kù£òa’nın en sevgili kulu ve óğrencisi, işte 
bunu aÔıklar. Bu gerÔek Kù£òa bilincidir ve gerÔek Kù£òa bilin-
ci bu Ôizgide ilerler.

Kù£òa, Arjuna’nın arabacısı

Pek Ôok insan Kù£òa bilinci hakkında farklı dúşúncelere ve kav-
ramlara sahiptirler ama hepsi de Kù£òa’yı Tanrı Katının Yúce 
Şahsiyeti olarak kabul ederler. Bazılarında, Kù£òa’nın durumu 
bir óğretmeninki gibidir. Bhagavad-gÏtå’da, Kù£òa Arjuna’ya 
bir manevi óğretmen gibi eğitim verir. Ona manevi bilgi ve-
rir, bu bakımdan bu Ôizgiyi izleyenler genellikle “GÏtå-Kù£òa” 
ya, yani bu Dúnya’ya Bhagavad-gÏtå’yı sunan Kù£òa’ya ibadet 
ederler. 

Buna órnek, Kù£òa ve Arjuna’nın Kuruk£etra savaş alanında 
bulundukları ve savaşmaya hazır milyonlarca asker górdúkleri 
zamandır. 

Daha ónce, hem Duryodhana hem de Arjuna savaşta 
Kù£òa’dan yardım rica etmek istediler, bu yúzden Kù£òa uyur-
ken, ikisi birden Onu górmeye gittiler. Kù£òa uyanınca ilk 
olarak Arjuna’yı górdú. Duryodhana yúce bir şahsiyetti ve 
Arjuna’nın ağabeyi gibiydi, ancak Kù£òa ilk olarak Arjuna’yı 
górúnce, ona neden geldiğini sordu. 

Arjuna dedi ki, “Kral Yudhi£éhir Kuruk£etra savaşında Se-
nin yardımını istemeye beni gónderdi.”

Kù£òa şóyle dedi, “Ben de gelme nedeninin bu olduğunu 
dúşúnmúştúm ve sanırım Duryodhana da aynı nedenle geldi, 
ama Ben bu savaşta ÔarpıËmayacağım. HiÔbir silah kullanma-
yacağım. Bunun dışında başka bir yardımda bulunabilirsem, 



yaparım. Milyonlarca askere sahibim, onlar savaşabilirler. İlk 
seÔimi sana veriyorum Arjuna. Lútfen seÔ.”

Arjuna, “Benim Sana ihtiyacım var!” dedi.
Kù£òa, “PekÕlÕ, PekÕlÕ!” diye cevap verdi.
Kù£òa sonra Duryodhana’ya baktı ve dedi ki, “Bu senin iÔin 

uygun mu? Mutlu musun?”
Duryodhana şóyle dedi, “Evet, Ôok iyi, ózellikle de eğer Sen 

savaşmayacaksan. Sóz veriyor musun?”
Kù£òa cevap verdi, “Evet! Evet, ben savaşmayacağım.”
Ardından Duryodhana dedi ki, “Eğer Sen savaşmayacaksan, 

Arjuna’nın sóylediklerini kabul ediyorum. Askerlerinin hepsi-
ni alacak mıyım?”

Kù£òa onayladı ve, “Evet!” dedi.
Her ikisi de Ôok mutlu bir Ëekilde oradan ayrıldılar. Duryod-

hana Kù£òa’nın bútún askerlerine sahip olduğunu dúşúnúyordu, 
Arjuna ise Ôok mutluydu Ôünkü Kù£òa ónerisini kabul etmişti.

Duryodhana gittikten sonra, Arjuna kaldı ve Kù£òa şóyle 
dedi, “Arjuna, sen Ôok aptalsın! Savaşmayacağımı duyduğun 
zaman neden Beni seÔtin? Askerlerimin hepsine sahip olabi-
lirdin.”

Arjuna cevap verdi, “Ben o grupla savaşmaktan korkmuyo-
rum. Onlarla savaşmak zor değil. Ben herkesle savaşabilirim 
ama bu savaşta Senin yardımına ihtiyacım var. Senden bir ri-
cam olacak.”

Kù£òa, “Rican nedir?” dedi.
Arjuna sordu, “Ben savaşırken arabamın súrúcüsü Sen olur 

musun?”
Kù£òa bunu duymaktan Ôok mutlu oldu. Èóyle dedi, “Bir 

araba súrúcúsú olmak Ôok da itibarlı bir konum değildir oysa 
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senin súrúcún olmak Ôok saygıdeğer bir pozisyon. Ónerini ka-
bul ediyorum. Seninle kalmak Beni Ôok mutlu edecek.” 

Her iki taraf da savaşmaya hazır olunca, Arjuna şóyle 
dedi, Senayor ubhayor madhye, rathaì sthåpaya me ’chyuta 
(Bhagavad-gÏtå, 1.21), “Ey Kù£òa! Lútfen savaş arabamı iki 
ordunun arasına yerleştir. Kim savaşmaya gelmiş górmek is-
tiyorum.” Bu Ôok hoştur ve Kù£òa’nın bir yónúnú ifade eder: 
O Arjuna’nın emrini yerine getiriyor, sonra da bir manevi 
óğretmen olarak Arjuna’ya eğitim veriyor.

Tanrı ile ilgili óznel algılamalar  

Kù£òa Mathurå’da Kaìsa ile savaşırken genÔti ve dış górünüşte 
yeterli deÊildi. Kaìsa’yı óldúrmeye geldiğinde, beraberinde 
fazla birşey taşımıyordu. Sadece bir flútú ve inekleri gútmek 
iÔin bir sopası vardı. DhotÏsi kısa pantalon gibi yukarıya 
kıvrılmıËtı. Kaìsa Kù£òa’yı óldúrmek amacıyla davet etmiş-
ti. Dıştan bakıldığında, Kaìsa kendi savaşÔıları ile Kù£òa ve 
Balaråm hep birlikte eğlensinler diye bir güreş músabakası 
yapılacağını duyurmuËtu, oysa gizliden gizliye Kù£òa’yı 
óldúrmek istiyordu. 

çrÏmad-Bhågavatam’da geÔen bir ßloka Kù£òa arenaya gir-
diği zaman farklı tipteki insanların Onu ne gózle górdúklerini 
anlatır:

mallånåm aßanir nùòåì nara-varaè
strÏòåì smaro mørtimån

gopånåì sva-jano ’satåì k£iti-bhujåì
ßåstå sva-pitroè ßißuè



mùtyur bhoja-pater viråà avidu£åì
tattvaì paraì yoginåì

vù£òÏnåì para-devateti vidito
raígaì gataè sågrajaè

 (çrÏmad-Bhågavatam, 10.43.17)

GüreşÔilerin túmú Kù£òa’yı ólúm sembolú olarak górdúler, 
mallånåm aßanir. Yirmi bir yaşında górünen bu on dórt ya-
şındaki Ôocuğu górmek onları Ôok korkuttu. Uzun boyluydu 
ve dhotÏsini kısa pantalon gibi Ôok kısa kuËanmıËtı. Arenaya 
girdiği zaman, bútún savaşÔılar ólúm sembolúnún kendilerini 
óldúrmeye geldiğini dúşúnúyorlardı. 

Nùòåì nara-varaè, tüm krallar ve onların oğulları, prensler, 
Kù£òa’yı kralların Kralı olarak górdúler. O aslında bir sığırtmaÔ 
Ôocuktu, ama kralların en haËmetlisi olarak górúndú.

StrÏòåì smaro mørtimån, kadınlar da güreşi izlemeye da-
vet edilmişlerdi ve Kù£òa’yı górdúkleri zaman Onu Kúpid’in 
sembolú olarak górdúler. Kù£òa’nın gúzelliğini ve yaydığı ışığı 
górúnce, kendilerinden geÔtiler. 

Çobanlar da davetliydiler, gopånåì sva-jano ’satåì. Her-
kes davet edilmişti. Çobanlar şóyle dúşúnúyorlardı, “Arkada-
şımız geliyor! Şu anda bizim toplumumuzun bir úyesi geliyor, 
oÊlumuz geliyor!”

Tebalarına devamlı zulmeden kótú krallar şóyle 
dúşúnúyorlardı, “Húkúmdarımız bizleri cezalandırmaya geli-
yor,” k£iti-bhujåì ßåstå.

Nanda Mahåråj ve baba kadar yakın dostlardan oluşan grup 
şóyle dúşúnúyordu, “Bizim oğlumuz geldi,” sva-pitroè ßißuè. 
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Kaìsa kendi ólúmúnún Balaråm ve Kù£òa formunda geldiÊini 
dúşúnúyordu, mùtyur bhoja pater.

Bútún din uzmanları, “Paramåtma, Balaråm ile Kù£òa for-
munda gelmiş,” viråà avidu£åì tattvam, diye dúşúnúyorlardı. 
YogÏler, “Tanrı’nın Yúce Şahsiyeti gelmiş,” Tattvaì Paraì 
yoginåì, diye dúşúnúyorlardı. Ve vù£òÏnåì para-devateti, 
Yadu hanedanının úyeleri şóyle dúşúnúyorlardı, “Saygıdeğer 
akrabamız gelmiş”—vidito raígaì gataè sågrajaè.

Múkemmel Kù£òa Bilinci Kavramı 

Oysa Ôok az sayıdaki mústesna adanmış ve Kù£òa bilinci hak-
kında en ince anlayışa sahip olan ve ŚrÏman Mahåprabhu’nun 
Ôizgisine gelmiş olanlar, Kù£òa bilincinin múkemmel kavramı-
nın tam olarak Vraja Dhåm’da tezahúr ettiğini ve orada beş túr 
ilahi vecd ilişkisinin Kù£òa ile ózgúrce ve mutluluk iÔinde oyun 
oynadığını dúşúnúrler.

Brahma-saìhitå’da Kù£òa’nın aşkın mekÕnı ile ilgili kúÔúk 
bir ipucu verilmiştir. Mahåprabhu Gúney Hindistan’da iken, 
Brahma-saìhitå’yı buldu. Daha ónceden onu duymuştu, ama 
górdúğú zaman şaşırdı ve şóyle dedi, “Sei puíthi nila lekhåiyå, 
bana beşinci bólúmú verin. Yúz bólúmden oluşan kitabın ta-
mamına gerek yok. Ben adanmış kullarım iÔin sadece beşinci 
bólúmú istiyorum.” Gúney Hindistan’dan Jagannåth PurÏ’ye 
hem Brahma-saìhitå’yı hem de çrÏ Kù£òa-karòåmùta’yı getirdi. 

çrÏ Brahma-saìhitå’da Vùndåvan-Dhåm dile getirilir

Yúce Brahmå, GåyatrÏ Mantra úzerindeki meditasyonu sırasın-
da Kù£òa’nın flútúnún aşkın ses titreşimini duydu ve Vùndåvan 
Dhåm úlkesinin tamamı kendisini kalbinde gósterdi. O her şeyi 



górdú: Kù£òa’nın aşkın mekÕnını, oyun oynayan Vraja-gopÏleri, 
Ôoban Ôocukları, ağaÔları, bitkileri, sonsuz Ôeşitlilikteki gúzel 
ÔiÔekleri, bereketli olgun meyveleri ve kristal kadar berrak 
suyu. Meditasyonunda Vùndåvan ortamını olduğu gibi górdú 
ve bunu çrÏ Brahma-saìhitå’da (5.56) dile getirdi:

ßriyaè kåntaè kåntaè parama-puru£aè kalpa-taravo
drumå bhømiß chintåmaòi-gaòa-mayi toyam amùtam
kathå gånaì nåéyaì gamanam api vaìßÏ priya-sakhÏ
chid-ånandaì jyotiè param api tad åsvådyam api cha
sa yatra k£Ïråbdhiè sravati surabhÏbhyaß cha su-mahån
nime£årdhåkhyo vå vrajati na hi yatråpi samayaè
bhaje ßvetadvÏpaì tam aham iha golokam iti yaì
vidantas te santaè k£iti-virala-chåråè katipaye 

çriyaè kåntåè kåntaè parama-puru£aè, Kù£òa’nın mekÕnındaki 
bútún kadınlar Ôok gúzeldirler. Gúzel tanrıÔalar gibidirler ve her 
túrlú zenginlik onlarındır. Onlar her zaman Kù£òa’yı hoşnut et-
meye Ôalışırlar ve hep Ona ibadet ederler. Vùndåvan’da, yegÕne 
zevk alan Kù£òa’dır ve herkes Onun zevk almasını saÊlar. Bir 
kişi bir başkasına yiyecek saÊladıÊı zaman, en búyúk zevk kime 
aittir? En búyúk zevk yiyeceÊi saÊlayana aittir. Kù£òa yegÕne 
zevk alandır ama Onun zevk almasını saÊlayanlar Ondan daha 
Ôok zevk alırlar. 

Kù£òa’nın mekÕnında keder yoktur. Orada herşey Ôok búyúk 
mutluluk ve vecd hÕlindedir. Bir elma yediğinizde, elma sizin 
tarafınızdan yenmiş olmaktan mutludur ve siz de elmayı yerken 
mutlusunuzdur. Her ikisi de mutludurlar. Biri muz yerken, muz 
mutludur ve gúler. Kişi yemek yerken Ôok mutludur. Kù£òa’nın 
mekÕnında herkes her zaman búyúk mutlululuk iÔindedir.

Kù£òa’nın mekÕnında, bútún ağaÔlar kalpataru yani dilek 
ağacıdır. Eğer muz ağacından mango isteyecek olsanız mango 
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alabilirsiniz. Jackfruit ağacından elma isterseniz elma alabilir-
siniz. Ve toprak—bhømiß chintåmaòi—size ne isterseniz verir. 
Sút, buğday ya da ne isterseniz isteyin, topraktan alabilirsiniz.

Vùndåvan sakinleri altın yúzúkler, inciler ya da múcevherler 
takmazlar. Vùndåvan’da múcevher bulunmadığı iÔin de-
ğil, Vùndåvan’ın ÔiÔeklerini sevdikleri iÔin. Onlar ÔiÔekten 
múcevherler takarlar. Her ÔiÔek Ôok gúzel ve harikuladedir. 
Cennette ózel bir ÔiÔek vardır ki adı pårijåta ÔiÔeğidir. İndra, 
Gókyüzü Tanrısı pårijåta ÔiÔeğine sahip olduğu iÔin Ôok gu-
rurlanır. Vùndåvan’da pårijåta ÔiÔeğine benzeyen milyonlarca 
deÊiËik ÔiÔek vardır. Her yerde gúzel ÔiÔekler górúrsúnúz. 

Bizim bununla ilgili kúÔúk bir deneyimimiz oldu. Parikramå 
iÔin Badarikåshram’a gittiğimizde her yerde aÔmakta olan 
ÔiÔekler vardı. Orası doğal bir ÔiÔek bahÔesidir. Kimse onlara 
herhangi bir besin vermez; onlar doğal olarak geliËirler. Eğer 
bunu górebilseydiniz, Vùndåvan’ın Yeryúzúnde órnekleri ol-
duğunu anlardınız. Kuşkusuz bir órnek tek başına tam anlamıy-
la yeterli değil ama bizlere o ilahi úlkenin gerÔekliği hakkında 
bir fikir verebilir.

Toyam amùtam, o ilahi úlkede bütün sular nektar gibidir ve 
konuşmalar kuşların tatlı cıvıltılarına benzer, kathå gånam. Dı-
şarıdan bakınca konuşuyorlar mı yoksa cıvıldaËıyorlar mı ayırt 
edemezsiniz. CıvıldaËtıklarını dúşúnúrsúnúz ama aslında ko-
nuşuyorlardır. Nåéyaì gamanam api, Vùndåvan’da yúrúmek 
dans etmek gibidir. Yúrúmekle dans etmek arasında fark 
góremezsiniz. Onlar her an dans ederler. 

Api vaìßÏ priya-sakhÏ, Kù£òa’nın flútúnún sesi durmadan 
Vùndåvan úzerinde dalgalanır. Kù£òa’nın flútúnden sadece bir 
tek ezgi gelir ve o da GåyatrÏ Mantranın sesi, Oì’dur. O ses 
bútún dúnyayı kurtarabilir. Dúnyayı kurtarmak iÔin sadece bir 
tek ses gereklidir ve o da Kù£òa’nın flútúnún şarkısıdır. 



Tam doyum 

Vùndåvan’da ne kadar Ôok mutluluk bulunduğunu tahmin ede-
meyiz. Orada her şey cana yakın, harika ve olağanústú gúzeldir. 
Sevgililer arasındaki aşk (parakÏya bhåvanın) orada olağanústú 
gúzeldir. 

Bazen Yaßodå Anne kızartma yapar ve Kù£òa kokuyu du-
yunca şóyle der, “Haydi ver Bana! Bekleyemem!” Yaßodå 
Anne, “Bekle, bekle, sana tabak iÔinde vereceğim!” der. Kù£òa 
ise üsteler, “Bekleyemem! Beklemek istemiyorum! Hemen, 
şimdi yemem gerek!”

ParakÏya bhåvanın karakteristik ruh hÕli budur ve diğer ra-
salardan Ôok daha saygındır, en ústún ifadesini ise sevgililer 
arasındaki aËkta bulur. 

Vùndåvan’da Kù£òa her zaman arkadaşlarıyla oynamakta-
dır. Bazen flútúnú Ôalarken belli arkadaşlarla Ëu kuñjada (ko-
ruluk) oynamak istediğini sóyler. Bazen elini saÔlarına súrer 
ve bútún kızlar bunun, Kù£òa’nın kendileriyle KeßÏ Kuñja’da 
oynayacağını gósteren bir sinyal olduğunu dúşúnúrler (keßÏ 
saÔ demektir), bu yúzden kızlar oyun oynamak iÔin orada bazı 
dúzenlemeler yapmayı dúşúnúrler. 

Lord Brahmå, ŚrÏ Kù£òa’nın mekÕnını Brahma-saìhitå’daki 
dualarla anlattı, ŚrÏ Chaitanya Mahåprabhu ise o kavramın ana 
fikrini, ŚrÏla Vißvanåth ChakravartÏ ëhåkur tarafından yazılan 
bir ßlokada aÔıklamıËtır: 

årådhyo bhagavån brajeßa tanayas 
tad dhåma vùndåvanam

ramyå kåchid upåsanå braja-vadhø-
vargeòa yå kalpitå

ßrÏmad-bhågavataì pramåòam-amalaì 
premå pumartho mahån

ßrÏ chitanya mahåprabhur-matam-idaì 
tatrådaro naè paraè

Vùndåvan’a Hizmet 17



Kalbin Dini18

Bu ßlokanın ózú şudur, “Eğer herhangi birşeye ibadet etmek is-
tiyorsanız, tam doyum almak iÔin Kù£òa’ya ibadet etmelisiniz.”

En ústún kavram

Kù£òa’nın nitelikleri ve ózellikleri nelerdir? Sizin ihtiyaÔ 
duyduÊunuz Ëey nedir? Siz sevgi, gúzellik, cazibe, vecd, şefkat 
ve uyuma ihtiyaÔ duyuyorsunuz. Bútún bu nitelikler Kù£òa’da 
mevcuttur.

Eğer Efendiniz sevgi, gúzellik, cazibe ve vecd zenginliğine 
sahipse, hiÔbir eksiklik hissetmezsiniz—Onun merhametiy-
le her şeyi elde edersiniz. Kù£òa’nın pek Ôok uzantısı vardır 
ve Onlar da bu zenginlik, gúzellik, sevgi ve cazibe servetine 
sahiptirler. İËte Vedik anlayıË, Vedavyåsa’nın anlayışı ve ŚrÏ 
Chaitanya Mahåprabhu’nun yúce anlayışı budur. 



Bölüm 2

Yüce Tanrı Gayrişahsi Değildir

Yúce Tanrı forma sahiptir ve formu son derece gúzeldir

Kutsal Metinlerin her yerinde Tanrı’nın forma sahip ol-
duğu sóylenir. O ne niråkåradır ne de nirviße£a, ne 
formsuzdur, ne de niteliksiz. Bizler górebilelim ya 

da górmeyelim, O forma ve niteliklere, saviße£aya sahiptir. 
Eğer forma sahip olmasaydı, bu maddesel dúnyanın yaratılışı 
múmkún olmazdı.

Bunu anlaması kolaydır. Bir insanoğlu olarak beyne sahi-
bim ve dúşúnme, hissetme ve isteme becerim var; o hÕlde be-
nim Yaratıcı’m olan Tanrı’nın bu niteliklere sahip olmaması 
múmkún değildir. Túm evren bilinÔli bir gúÔ tarafından yara-
tıldı ve o gúÔ koruyucu bir gúÔtúr. Górebilsek de góremesek de 
o bilinÔli bir gúÔtúr.

Upani£adlar şóyle der: 

apåòi-pådo javano grahÏtå
paßyaty achak£uè sa ßùòoty akaròaè

(çvetåßvatara Upani£ad, 3.19)

Yúce Tanrı her yerde mevcuttur. O en kúÔúk atomdadır—aòor 
aòÏyån—ve en búyúk evrendedir—mahato mahÏyån. O her 
Ëeyi múkemmel Ëekilde górebilir ve duyabilir.
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Yúce Tanrı’nın bir kimliği ve bir dıË formu vardır ve o form 
ateËin parıltısına ya da gúneËten yayılan gún ıËıÊına benzer.

Brahma-saìhitå şunu da sóyler (ayet 40):

yasya prabhå prabhavato jagad-aòàa-koéi-
koéi£v aße£a-vasudhådi-vibhøti-bhinnam
tad brahma ni£kalam anantam aße£a-bhøtaì
govindam ådi-puru£aì tam ahaì bhajåmi 

Ózgún kiËi Govinda’nın dıË formu, brahma ya da brahmajyoti 
diye adlandırılır ve brahma ateËin parıltısına ya da gúneËten 
yayılan ıËıÊa benzer. Brahma, Tanrı’nın formunun tamamı 
değildir. Brahma’nın ışıÊını ya da parıltısını belli bir uzak-
lıktan górdúÊúnúz zaman, bu Onun formunun tamamıymıË 
gibi górúnúr, ama eÊer o ıËıÊın iÔine girecek olursanız, ne 
górúrsúnúz? Yúce Tanrı’nın ebedÅ formunu, son derece 
gúzel ve tıpkı bir yağmur bulutu gibi siyahımsı tene sahip 
çyåmasundar’ı górúrsúnúz—jyotir abhyantare røpam, atulaì 
çyåmasundaram. 

Kutsal nyåya (mantık) Metinleri buna bir órnek verir. Bir 
ormanı belli bir uzaklıktan górdüğümüz zaman, bir kuËun or-
manın iÔine daldıÊını górebiliriz. Uzaktan bakıldıÊında kuş 
kaybolmuË ya da ormanla bir olmuË gibi górúnúr. Ormanın 
iÔindeki hiÔbir Ëeyi góremeyiz; ama eğer ormana girebilirsek, 
kuşun bir yuvaya, bir eËe ve civcivlere sahip olduğunu ve civ-
civleriyle oyun oynadıÊını górúrúz. Ormanın iÔinde pek Ôok 
Ëey górebiliriz, oysa belli bir mesafeden sadece ormanın dış 
Ôizgisini górúrúz.

Kù£òaloka mekÕnının ışıÊı da buna benzer. Bu ışık parav-
yoma diye adlandırılır. Paravyoma belli bir mesafeden brah-
ma gibi górúnúr, ama yukarıdaki ßlokada sóylendiÊi gibi, tad 
brahma ni£kalam anantam aße£a-bhøtaì—o parlaklıÊın iÔinde 
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Govinda yaşamaktadır ve tıpkı sıradan bir insan gibi ailesiyle 
ve yakın dostlarıyla oyun oynamaktadır.

DoÊal eÊilim—gerÔek din

Bir keresinde çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun Sanåtan GoswåmÏ 
adlı bir kulu Ona şu soruyu sordu, “Ben kimim, bu bedeni terk 
edince neden farklı yaşam túrlerine gidiyoruz ve bu maddesel 
dúnyada neden bu kadar acı Ôekiyoruz? 

‘ke åmi’, ‘kene åmåya jåre tåpa-traya’
 ihå nåhi jåni—‘kemane hita haya’

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 20.102) 

Mahåprabhu Ëóyle cevapladı, bútún Kutsal Metinler jÏva-
ruhların ebedi spiritúel bir bedene sahip olduğunu sóylerler. 
Onlar kendi faaliyetleri (karma) doğrultusunda o faaliyet-
lerin sonuÔlarını elde ederler ve o sonuÔlar onları insan be-
deni, hayvan bedeni ya da bitki bedeni gibi farklı bedenlere 
gótúrúr. Bizler Ëimdi bunun farkındayız Ôúnkú bilim her ha-
reketin karËısında ona eËit ve zıt bir karËı eylem olduğunu 
kanıtlamıËtır. Dolayısıyla mesele şudur, bu yanıltıcı ortamdan 
nasıl kurtulabiliriz ve nasıl ózgúrlúğe ulaşabiliriz, kederin ve 
mutsuzluğun bulunmadığı kendi coËku dolu mutlu yaËamımızı 
nasıl bulabiliriz? 

Mahåprabhu Ëóyle dedi, gerÔek din (dharma) demek, herkes 
ve her Ëey belli bir doğal eğilime sahip demektir ve o doğal 
eğilimin ne olduğunu keşfetmek gerekir. Órneğin, su akıcıdır. 
Nerede olursa olsun aşağıya doğru akacaktır. Suyun doğal eği-
limi budur. Ateş sıcaktır ve yakar. Eğer soğursa ya da sónerse, 
bu ateşin doğal hÕli değildir. Gókyúzúnún de kendi doğal eği-
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limi ya da dini vardır. Gókyúzú evrendeki her şeyi gózlemeye 
Ôalışır. Gezegenlerin kendi dinleri vardır. Her zaman doğal, 
senkronize bir şekilde hareket ederler.

Mahåprabhu herkesin ve her şeyin doğal eğilimi kendi gerÔek 
dinidir, dedi. Bútún jÏva-ruhların kendi dinleri vardır (jaiva dhar-
ma) ve herkeste ortak olan tek şey hepsinin dúşúnme, hissetme 
ve isteme kapasitesine sahip olmalarıdır; artı hepsinin kendi 
spiritúel bedenleri vardır. Ve jÏva-ruhlar kúÔúk oldukları iÔin do-
ğal olarak daha búyúk bir gúcún cazibesine kapılacaklardır. 

Manyetik cazibe 

Vedalar’ın servetinin yúzde yetmiş beşini barındıran ûg 
Veda’da şu únlú mantra vardır (1.22.20):

oì tad vi£òoè paramaì padaì sadå
paßyanti sørayaè divÏva chak£ur-åtatam
tad vipråso vipanyavo jågùvåìsaè
samindhate vi£òor yat paramaì padaì

En başta gelen anlam şudur, manevi yaşamı ve Tanrı’yı arayı-
şımızda, hemen Kù£òa’nın Adından sóz etmek gerekmez. Bu 
dúnyada ve manevi dúnyada brahmajyoti diye adlandırılan ve 
Gúneşten yayılan ıËığa benzeyen gúÔlú bir parıltı, bir ışık var-
dır. Bizler, jÏva-ruhlar, o parıltının ufacık ışınları gibiyiz ve o 
parıltının iÔindeyiz. O ışık gúÔlú manyetik bir etkiye sahiptir ve 
bu maddesel dúnyada varolan her şey o ıËığın iÔinde bulunur, 
manevi dúnyada mevcut olan nitelikler burada bulunan nitelik-
lerden Ôok daha múkemmeldir. 

O ışık gúÔlú bir manyetik etkiye sahip olduğu iÔin, her şey 
ona cezbolur. Ona nasıl cezbolunur? Onun gúzelliği, Ôekiciliği, 



aşkı, şefkati ve uyum yaratan ilişkileri vasıtasıyla. İstediğimiz 
her şey o búyúk parıltıda, o ışıkta mevcuttur ve bizleri cezbet-
mektedir.

Bizler, hepimiz o ıËıktan geldik ve o ıËığın kúÔúk zerrele-
riyiz. Bizler gúneş ıËığındaki ışınlar ya da okyanustaki dal-
galar gibiyiz. Hepimiz son derece kúÔúğúz, atomlar gibiyiz. 
Bútún gúcúmúz, bútún enerjimiz—dúşúncemiz, duygumuz 
ve isteğimiz—o gúÔlú ıËıktan gelir ve o gúÔlú ıËık daha kúÔúk 
enerji zerrelerini, jÏva-ruhları, mıknatısın demir parÔacıkları 
Ôekmesi gibi, kendisine Ôeker. Ne yazık ki, demir paslanmıË 
durumda ve jÏva-ruhlar cezbolmuyorlar; o manyetik gúÔ onları 
cezbedemiyor, bu yúzden maddesel ortama gidiyorlar.

Aynanızı temizleyin

ŚrÏ Chaitanya Mahåprabhu, jÏva-ruhların kendi mekÕnlarına 
gitmek istemelerinin doğal olduğunu sóyledi, Ôúnkú o mekÕn 
aËkındır ve jÏva-ruhlar da aËkındırlar. 

Yıllar ónce o bilinen sådhu Hindistan’dan Batıya geldiği 
zaman, aslında Vedalar’ın dinini temsil etmediği halde, Hint 
dininin temsilcisi olarak onurlandırıldı. Èikago Úniversitesinde 
bir konuËma yaparken, dúnyanın bútún dini liderleri oraday-
dı. KonuËmasına Ëu sózlerle baËladı, “Amerika’daki kız ve 
erkek kardeËlerim!” Bunu duyan herkes Ôok etkilendi. Herkes 
Ëóyle dúËúnúyordu, “Biz bu Hintli sådhunun kardeËleriyiz.” O, 
alÔakgónúllú ve davetkÕr yaklaËımıyla Vedik dinin gerÔek ru-
hunu gósterdi. Hepimiz birbirimizin kardeËiyiz Ôúnkú hepimiz 
o aynı búyúk ıËıktan geldik ve hepimizin kalbinde aynı nitelik-
ler var.

Doğal olarak bútún jÏva-ruhlar kendi mekÕnlarına git-
mek isterler ama yanıltıcı ortamla sarılı oldukları iÔin ıËığı 
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góremezler ve cezbolma yetenekleri az olduğu iÔin, o ıËık on-
ları cezbedemez. 

Mahåprabhu ayna órneğini verdi. Èóyle dedi, cheto-
darpaòa-mårjjanam. Ayna tozla kaplı olduğu zaman kendi-
mizi góremeyiz. Eğer tozu temizlersek, kendimizi górebiliriz. 
Mahåprabhu, jÏva-ruhu kaplayan tozun temizlenmesi gerektiği-
ni sóyledi, o zaman bútún jÏva-ruhlar kendi doğal dinlerini geri 
kazanacaklar. Doğal bir şekilde, kendi mekÕnlarının cazibesine 
kapılacaklar.

Ben bu ıËığı, Tanrı’nın mekÕnından yayılan aydınlığı aËkın 
bir ıËık olarak tanımlıyorum ama aslında o sonsuz bir forma 
sahiptir.

TaittirÏya Upani£ad (3.1) Ëóyle der:

yato vå imåni bhøtåni jåyante yena
jåtåni jÏvanti yat prayanty abhisaì-vißanti
tad brahma tad vijijñåsasva 

“Bútún jÏva-ruhlar ve bútún evrenler o mekÕndan gelmiËtir. 
O ıËık bútún jÏva-ruhları ve bútún evrenleri muhafaza eder, 
yaratılıË son bulduğu zaman hepsinin gideceği yer de orasıdır. 
O ışık Tanrı’nın spiritúel bedeninin bir parÔasıdır.”

Kutsal Metinlerimiz olan Vedalar’da Ëóyle denir: ßùòvantu 
vißve amùtasya putråè, “Ey nektarın oğulları, nektar okyanusu 
denizinin oğulları, siz nektardan doğdunuz ve nektar tatmak 
iÔin doğdunuz. Neden doğum ve ólúmden ve istenmeyen daha 
baËka Ëeylerden acı Ôekiyorsunuz? Sizin kendi mekÕnınız var. 
Lütfen o mekÕna dónün.”

asato må sad gamaè, tamasa må jyotir gamaè,
mùtor ma amùta gamaè

 (Bùhadaraòyaka Upani£ad)



“Ólümlü olandan, ebedi olana gidin. Cehaletten, karanlıktan 
bilgiye gidin. Işığa gidin. Mutsuzluktan, mutluluğa gidin.” Bü-
tün Kutsal Metinler bize bu tavsiyede bulunur: “Yanıltıcı orta-
ma gitmeyin. GerÔekliğe gidin.” 

 

Ruhun seÔimi 

ŚrÏla Kù£òa Dås Kaviråj GoswåmÏ Ëóyle dedi:

kù£òera yateka khelå,     sarvottama nara-lÏlå,
nara-vapu tåhåra svarøpa,

gopa-veßa, veòu-kara,     nava-kißora, naéa-vara,
nara-lÏlåra haya anurøpa

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 21.101)

Bazen kendimizi Ôok düşmüş pozisyonda, adeta bir hayvan 
gibi górúrúz. Eğer maddesel ve manevi formlarımız arasındaki 
farklılıÊın ne kadar búyúk olduğunu anlayabilsek, hislerimiz 
bu doğrultuda olabilir. Manevi dúnyada form mevcuttur, mad-
desel dúnyada da form mevcuttur, ancak ikisi arasındaki fark 
Ôok búyúktúr.”

Kù£òa herkese ózgúrlúk vermiËtir. O, çrÏmad Bhagavad-
gÏtå’da (9.25) Ëóyle der: 

yånti deva-vratå devån, pit∑n yånti pitù-vratåè
bhøtåni yånti bhøtejyå, yånti mad-yåjino ’pi måm

“EÊer cennete gitmek isterseniz, deva-vratåya, yarı tanrılara 
ibadet edebilirsiniz. Atalarınızın bulunduÊu yere gitmek is-
terseniz, pitù-lokaya, onların gitmiË oldukları gezegene iba-
det edebilirsiniz.” Ama, sonunda Kù£òa Kendi óÊúdúnú verir: 
“Bana ibadet edenler Benim mekÕnıma gelirler.”
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çrÏla Guru Mahåråj’ın misyonuna ilk katıldığım sıralarda, 
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh’ın Kalkúta şubesi, çrÏla A.C. 
Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda’nın evinde olduÊu iÔin ba-
zen Kalkúta’da, onun yanında kalırdım. Her gún baÊış toplama-
ya ve vaaz vermeye Ôıkardım ve pek Ôok kiËi bana KålÏ Anne 
yerine neden Kù£òa’ya ibadet etmeleri gerektiÊini sorardı. 
Onlara ne diyeceÊimi bilemezdim, bu yúzden Prabhupåda’ya 
sordum, o da Ëaka yollu onlara Ëunu anlatmamı sóyledi, “KålÏ 
Anne’ye ibadet etmekle elinize ne geÔecek? Besininiz ne ola-
cak ve dostlarınız kimler olacak?”

Ardından onlara Ëóyle dememi sóylerdi, “KålÏ Anne bir 
súrú hayaletin ve istenmeyen pek Ôok Ëeyin bulunduÊu kre-
masyon alanlarında yaËar. Onun besini asuraların, óldúrdúÊú 
oÊullarının kanıdır ve kolyesi oÊullarının kafataslarından 
oluËur. KålÏ Annenin tarzı bóyledir. Eğer onunla yakınlık kur-
mak istiyorsanız buna itirazımız yok, ancak bizim Kù£òa’mız 
Vùndåvan Dhåm’da yaşar, orada Kù£òa bir súrú kız arkadaşa 
sahiptir, orada bol miktarda peynir, sút, sandeßa, tereyaÊ, mey-
ve, tatlı ve daha pek Ôok harika Ëey vardır. Biz orada yemekler 
yiyeceğiz ve Yamunå’nın temiz sularında ineklerle ve Ôoban 
Ôocuklarla oynayacağız. Govardhan Tepesi’ni Ôevreleyen hoş 
bahÔelerde ve gúzel ormanlarda oynayacaÊız. Vùndåvan ile il-
gili olarak anlatılan bir Ôok harikulade şey vardır ve biz orada 
Kù£òa’nın yakın dostları olacaÊız. Biz o yaËamı istiyoruz! Do-
layısıyla siz ne isterseniz onu yapabilirsiniz.” çrÏla Prabhupåda 
her zaman bana bunun gibi iyi tavsiyelerde bulunur, doyurucu 
bilgiler verirdi.

Bazen Prabhupåda beni vaaz programlarına gótürürdü. Ben-
gal kimya endüstrisinde sağlam bir yere sahipti ve daha üst sı-
nıftan Ôok sayıda arkadaşı vardı. Bizi vaaz programı iÔin evleri-
ne davet ederlerdi ve ben safran rengi giysi giydiğim iÔin çrÏla 
Prabhupåda beni Vyåsåsan’a oturturdu. Hindistan’da safran 



giysiye beyaz giysiden daha Ôok saygı gósterilir. Ayrıca ben 
iyi bir şarkıcıydım, mùdaíga Ôalabilir, Sanskrit okuyabilirdim; 
dolayısıyla kÏrtanlardan sonra, biraz daha alt kademede otu-
ran çrÏla Prabhupåda, bana Sanskrit ßlokaları okutur, ardından 
da her şeyi aÔıklardı. Vaaz verme konusunda Ôok istekliydi, 
Kalküta’da ónemli ve seÔkin şahsiyetlerin evlerine vaaz ver-
meye gittik. Bazen Ôok büyük bir program olduğu zaman Guru 
Mahåraj’ı da alırdı ve üÔümüz beraber giderdik. Vaaz verme 
tarzımız bóyleydi. çrÏla Prabhupåda vaaz ortamında bana her 
zaman cesaret ve besin veriyordu. 

Yúce Tanrı’nın verdiÊi sóz 

Yúce Tanrı Bhagavad-gÏtå’da Ëu sózú verir, “Kim Bana ibadet 
ederse Benim mekÕnıma gelir ve bu dúnyaya geri gelmez.”

Yúce Tanrı Kù£òa’nın mekÕnı nedir?

na tad bhåsayate søryo, na ßaßåíko na påvakaè
yad gatvå na nivartante, tad dhåma paramaì mama

 (çrÏmad Bhagavad-gÏtå, 15.6)

“Benim mekÕnımda gúneË ve ay ıËık veremezler; orası ken-
di ıËıÊına sahiptir. Orada her şey yenidir.” Eğer Kù£òa’nın 
mekÕnına giderseniz, kalbinizde tam anlamıyla aşkın duygular 
ve farkındalık uyanır ve bir daha asla bu ólúmlú dúnyaya gel-
mezseniz. 

Índra’nın uyanıËı  

AËkın dúnyada istenmeyen veya sağlıksız olan hiÔbir Ëey yok-
tur. Azizler ve Kutsal Metinler bize manevi dúnyanın yolunu 
gósteriyorlar, ama ne yazık ki bizler bu konuda her zaman o 
kadar da alıcı deÊiliz. 
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Bir keresinde, İndra, Gókyüzü Kralı, bir ù£inin laneti ile do-
muz oldu. Lanet sona erince, yaratıcı Brahmå, İndra’yı domuz 
bedeninden Ôıkarmaya geldi. 

Brahmå İndra’ya dedi ki, “Lanetin súresi doldu. Gel ve 
góklerin sorumluluÊunu ústlen. EÊer góle atlarsan bedenini do-
muz bedeninden kendi ilahi bedenine Ôevirebilirsin.”

İndra kendisini domuz bedeniyle ózdeËleËtiriyordu. Karı-
sının ve Ôocuklarının kendisine ait olduklarını dúËúnúyordu. 
Brahmå’yı górúnce Ëóyle dúËúndú, “Sen de kimsin? Dórt başın 
ve uzun bir sakalın var. Neden seni dinleyeyim?” 

Brahmå, İndra’nın kendisini aile yaËantısına, ózellikle de 
Ôocuklarına Ôok fazla kaptırdıÊını anlayabilmiËti, bu yúzden 
İndra’nın Ôocuklarının hepsini alıp góle attı. İndra Ôok úzúldú. 
Çocuklarının hepsi birden ólúnce Brahmå’yı yakalamaya 
ve óldúrmeye ÔalıËtı. Èóyle dúËúndú, “Bu uzun sakallı dórt 
baËlı adam Ôocuklarımı óldúrdú, şimdi de karımı óldúrmeye 
ÔalıËıyor!”

İndra Brahmå’yı yakalamayı baËaramadı, sonunda Brahmå 
bir anda İndra’nın karısını yakalayıp góle attı.

İndra aÊlayıp sızlıyordu Ôúnkú bútún ailesi ólmúËtú. Brahmå 
ona tekrar şóyle dedi, “Lútfen atla góle, gúzel ilahi bir bedene 
sahip olacaksın. Sen góremesen de, eşin ve Ôocukların Ôoktan 
ilahi bedenlerini aldılar. Eğer góle atlarsan sen de kendininkine 
kavuşacaksın.”

En nihayet İndra şóyle dúËúndú, “Bu domuz bedeninin ne 
deÊeri var? Yapayalnızım. HiÔbir Ëeye sahip deÊilim.” Góle 
atladı, bedenini terk etti ve Gókyüzü Kralı olarak tekrar gúzel 
formunu elde etti. 

Sonra Brahmå ayağa kalktı ve dedi ki, “O domuz bedeni-
ne dónmek istiyor musun? EÊer istiyorsan ben halledebilirim. 



Benimle savaËıyordun. Şimdi formunun ne olduÊunu anladın 
mı?”

İndra utanarak Ëóyle dedi, “Ben o bedeni bir daha górmek 
istemiyorum.”

Bizim durumumuz da budur. EÊer bedenimizi ve ailemizi 
bırakırsak bizim iÔin kótú olacaÊını dúËúnúrúz, oysa mane-
vi bilince sahip olan bedenimiz—svarøp siddhi—son derece 
gúzeldir, Yúce Tanrı’nın mekÕnı da Ôok gúzeldir. Yúce Tanrı 
ile, Onun mekÕnıyla, Onun donanımıyla bir iliËkiye sahibiz ve 
o iliËki her zaman bizi cezbetmektedir.

BeË túr iliËki 

Kù£òa’nın mekÕnında, oranın sakinleri Onunla beË túr iliËkiden 
birine sahip olurlar: ßånta, dåsya, sakhya, våtsalya ve madhura-
rasa.

çånta-rasa súkûnet demektir. En başta gelen iliËkidir ve 
baËlıca ózelliÊi Kù£òa’nın hizmetinde sebat ya da kararlılıktır.

Dåsya-rasa Kù£òa’ya ve Onun adanmış kullarına karşı 
iÔimizde hizmet etme ruh hÕli geliËir anlamına gelir. Kù£òa’nın 
hizmetine ózlem duymaya baËlarız.

İlerledikÔe Kù£òa ile aramızda sakhya, arkadaËlık geliËir ve 
daha da ilerlediÊimiz zaman, daha fazla yakınlık doÊar ve o 
iliËki ebeveyn iliËkisi ya da våtsalya-rasa olur.

Sevgili olmak: aËkın en ústún manevi tezahúrú 

Kù£òa ile olan eË ilişkisine madhura-rasa, yani evlilik iliËkisi 
denir. Bu en ústúnúdúr. İki kısımdan oluËur: biri evlilikle 
baÊlantılıdır diÊeri ise yasak aËkla. Vùndåvan’da, yasak aËk en 
ústúnúdúr; bútún rasaların baËıdır.
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Bizler maddesel dúnyada yasak aËkın Ôok kótú olduğunu 
düşünürüz. Ama yasak aËkın aslında kimler iÔin olduğunu an-
larsak, bútún bu kótú duygular yok olur. “Benim efendim kim? 
Kalbimin canı kim? Benim hayatımın ve ruhumun serveti, be-
nim her Ëeyim kim?” EÊer bunu gerÔekten bilirsek, bútún kótú 
duygular silinir. 

Bu maddesel dúnyada yasak aËkın nasıl tezahúr ettiÊini 
górdúk; ama o aşkın Ôok Ôeşitli transandantal tezahúrler vasıta-
sıyla kendisini nasıl belli ettiğini de anlamalıyız. Yasak aşkın 
iÔinde Ôok değişik tatlar vardır ve her biri giderek daha fazla 
vecd tezahúrú gósterir. 

 Mahåprabhu Vùndåvan’a giderken, çrÏla Røpa ve çrÏla 
Sanåtan GoswåmÏ’ler ile Råmakeli’deki ilk karËılaËması sıra-
sında, onlara ónemli devlet memurları olarak dış konumları-
nı, sadece Tanrı’ya hizmet sunmak olan iÔsel arzularıyla nasıl 
uyumlu hÕle getirecekleri konusunda tavsiyede bulundu. 

Onlara Ëunu tavsiye etti:

para-vyåsaninÏ nårÏ vyagråpi gùha-karmasu
tad evåsvådayaty antar nava-saíga-rasåyanam

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 1.211) 

“DıËardaki yaËamınızı sürdürün ama Kù£òa ile olan sevgili 
iliËkinizi kalbinizde saklayın. BaËkalarının anlayıp anlamama-
sı ónemli deÊildir. Bu iliËkiyi kalbinizde saklı tutun. Evli bir 
kız ev iËleri ile yoÊun bir Ëekilde uÊraËırken nasıl hiÔ durma-
dan yasak aşkını dúËúnúrse, siz de dıËarıdaki iËinizi yaparken 
Kù£òa’yı dúËúnún.”

Bu maddesel dúnyada yaËamak iÔin pek Ôok yasa ve ku-
ral yaptık. TopraÊın bir kısmını kendimiz iÔin ayırdık, diÊer 
kısmını da baËkaları iÔin. Èóyle dedik, “Bu besin ineklerin, bu 
da benim.” Topluma kótú tepkiler gelmesin diye bu maddesel 



dúnyada pek Ôok dúzenleme yaptık. Bu kuralları kim hiÔe sa-
yarsa cezalandırılır.

Oysa manevi dúnyada yasak aËk yaklaşımı sebatla uygulan-
dığı zaman bunda kótú olan hiÔbir şey yoktur. Manevi dúnyada 
hiÔbir şey kótú deÊildir. Orada her şey iyidir. Bu nedenle Kut-
sal Metinlerde şóyle denmiştir, “Burada su vardır, orada nek-
tar,” ya da, “O mekÕn kendi ışıÊına sahiptir ve her zaman ışık 
saÔar. Asla yakmaz ve her zaman hoştur.”

Bu Mahåprabhu’nun yúce kavramıdır ve bizim yaşam hede-
fimiz de budur. 

årådhyo bhagavån vrajeßa tanayas 
tad dhåma vùndåvanaì

ramyå kåchid upåsanå vraja-vadhø-
vargeòa yå kalpitå

ßrÏmad-bhågavataì pramåòam-amalaì
premå pumartho mahån

ßrÏ chaitanya mahåprabhor-matam-idaì
tatrådaråè na paraè

 

“Kù£òa Tanrı Katının Yúce Şahsiyetidir. Onunla aramızda beş 
túr ózel ilişki vardır. En ústúnú Vraja-gopÏlerinkidir ve evlilik 
ilişkisini kapsar ki bunun en ústún tezahúrú sevgililer arasında-
ki aşktır.”
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Bölüm 3

Hindistan’ın Kutsal 
Metinlerinde Zatî Tanrı

Kavramı ile Ílgili Kanıtlar

Hindistan’ın Kutsal Metinlerinde zatÅ Tanrı kavramı ile 
ilgili kanıtlara nerelerde rastlanır? 
Mahåprabhu Ëóyle dedi: çrÏmad-Bhågavataì 

pramåòam-amalaì, çrÏmad-Bhågavatam bu anlayışın ispatı ve 
kanıtıdır. çrÏmad-Bhågavatam bútún Vedaların ózúnú kapsar 
ve 18.000 ßlokası lekesiz saflıkta ve katıËıksızdır; bu bakımdan 
diÊer bútún Kutsal Metinlerden Ôok daha fazla saygı górúr. 

çrÏmad-Bhågavatam’ın úÔúncú ßlokası Ëóyle der, nigama-
kalpa-taror galitaì phalaì, çrÏmad-Bhågavatam Vedik yazı-
nın ve Vedik bilgi aÊacının olgun meyvesidir. EÊer bu ayetin 
anlamını idrak etmeye ÔalıËırsak nigamanın Vedalar anlamına 
geldiÊini anlarız. Kalpa-taror dilek aÊacı demektir, galitaì 
phalaì ise kabuksuz ve Ôekirdeksiz, adeta yoÊunlaËmıË vecd 
gibi tadına doyum olmayan ve zevk veren, mükemmel olgun-
luğa sahip bir meyve anlamına gelir. 

Ve çrÏmad-Bhågavatam’da verilen bilgi daha da tatlı hÕle 
getirilmiËtir Ôúnkú Vedavyåsa’nın oÊlu çukadev GoswåmÏ’nin 
dudaklarından dókúlmektedir. Vedavyåsa aËkın bilgiyi ifade 
etme becerisine sahip bir óÊrenci arıyordu, bu nedenle çukadev 
GoswåmÏ’yi seÔti, Ôúnkú çukadev GoswåmÏ aËkın bilgi almak 
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iÔin yeterli niteliÊe sahipti; yani o her an bu túr bilgi boyutunda 
yer alır:

parini£éhito ’pi nairguòya, uttama-ßloka-lÏlayå
gùhÏta-chetå råjar£e, åkhyånaì yad adhÏtavån

 (çrÏmad-Bhågavatam, 2.1.9) 
 

Kù£òa: Yúce Denetleyen ve Ózgún Kaynak

Tanrı pek Ôok forma sahiptir. O Kendisini Dvårakeß, Mathureß 
ve Gopeßvar olarak tezahúr ettirmiËtir. Onun Ôok sayıda farklı 
tezahúrleri ve formları vardır. Baladev olan ilk uzantısından 
Våsudev, Saíkar£an, Aniruddha ve Pradyumna ve biraz daha 
aËaÊıda Nåråyaò gelir. Nåråyaò’dan ÔeËitli tezahúrler ortaya 
Ôıkar: Guòåvatåralar, LÏlåvatåralar, çaktyåveß Avatåralar vb. 
Pek Ôok Avatåra Nåråyaò’dan gelir ve bunların hepsi de Yúce 
Tanrı Kù£òa’nın tezahúrleridir. 

Ancak Brahma-saìhitå’da şu şekilde ifade edilmiştir: 
Ïßvaraè paramaè Kù£òaè sach-chid-ånanda vigrahå. Yani 
Ïßvaraè ÔeËitli tezahúrlerdir oysa Paraì-Ïßvaraè Kù£òa’dır. 
O, ózgún Olandır, bútún nedenlerin Nedenidir—anådir ådir 
Govindaè, sarva-kåraòa-kåraòam. 

Kandırma dini deÊil

Mahåprabhu, çrÏmad-Bhågavatam’ın Vedik bilginin ózúnú 
iÔerdiğini sóyledi. çrÏmad-Bhågavatam, pramåòam-amalamdır. 
Pramåòam-amalam kanıtı, ispatı ve ifadeleri tam anlamıyla saf 
ve katışıksız olan demektir. çrÏmad-Bhågavatam’ın ifadelerine 
hiÔbir yabancı unsur bulaËmamıËtır. Amalam katıËıksız demek-
tir. çrÏmad-Bhågavatam’ın kendisi (1.1.2) bunu Ëóyle ifade 
eder:
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dharmaè projjhita-kaitavo ’tra 
paramo nirmatsaråòåì satåì

vedyaì våstavam atra vastu ßivadaì
tåpa-trayonmølanam

ßrÏmad-bhågavate mahå-muni-kùte 
kiì vå parair Ïßvaraè

sadyo hùdy avarudhyate ’tra kùtibhiè 
ßußrø£ubhis tat-k£aòåt 

Kaitavo “aldatma” demektir. çrÏmad-Bhågavatam’da verilen 
dinde kandırma yoktur. 

Bir keresinde, çrÏla A.C. Bhaktivedånta SwåmÏ Mahåråj bana 
“midemi kandırdıÊımı” sóylemiËti. Kalküta’da onunla kalırken, 
sabahları ondan çrÏmad Bhagavad-gÏtå óÊrenirdim. Bazen kah-
valtı edip etmediÊimi sorardı ve ben “Evet,” diye cevaplayınca, 
“Ne yedin?” derdi. Ben “mudi,” (pirinÔ patlaÊı) diye cevap ve-
rirsem, “Ah, sen sadece mideni kandırıyorsun!” derdi. 

Din de bizi kandırabilir. “Midem” bir miktar din kavramı 
ile “dolu” olabilir, ama aslında kandırılmaktadır! Dinin bede-
nimizde bútún varlıÊıyla ama aldatıcı bir biÔimde mevcut ol-
ması mümkündür. GerÔek óz konusunda kandırılıyor olmamız 
múmkúndúr. 

 
Ínsanın sådhu olması gerekir

Sådhular ÔeËitlilik gósteren farklı niteliklere sahiptirler ama 
olaÊanústú iyi sådhular, paramo nirmatsaråòåìdırlar. HiÔ 
kimseye haset etmezler ya da kıskanmazlar. Matsaråòåì 
kıskanÔlık demektir. Bu Ôok kótú bir niteliktir. Pek Ôok sådhuda 
matsaråòåì vardır. Bhågavatam Ëóyle der, “Benim verdiÊim 
bilgide matsaråòåì ihtimali yoktur. Bu eËsiz bir bilgi túrúdúr; 
matsaråòåìdan ózgürdür.”



İnsan çrÏmad-Bhågavatam’ın bilgisini nasıl elde eder? Sad-
yo hùdy avarudhyate ’tra kùtibhiè ßußrø£ubhis tat-k£aòåt. Eğer 
kişi tam anlamıyla teslim olmuËsa ve iyi bir hizmet yaklaËımına 
sahipse, bu bilgiyi hemen elde eder. Eğer kişi tam olarak teslim 
olmuËsa ve hiÔbir kótú nitelikle alışverişi yoksa, aËkın bilgiye 
sahip olacaktır. Ama ilk Ëart şudur: insanın sådhu olması gerekir.

Sådhu dúrúst ve aziz mertebesinde olan kiËi demektir. Sådhu 
sadece safran rengi giysi giyen kiËi değildir. Safran giysi Ve-
dik kimliÊin sembolúdúr. Bir geyik avcısı kıskanÔ deÊilse ve 
Kù£òa’ya teslim olmuËsa sådhu olabilir. Sådhunun iyi nitelikle-
rinden bir diÊeri ise kalbinin her an Kù£òa’nın hizmetine ózlem 
duymasıdır. 

Eğer insan bu niteliklere sahipse, çrÏmad-Bhågavatam’da 
verilen aşkın bilgiyi elde edecektir. Mahåprabhu Ëóyle 
dedi, çrÏmad-Bhågavataì pramåòam-amalam, “çrÏmad-
Bhågavatam’da ifËa olunan bilgi lekesiz saflıktadır ve bútún 
Vedaların olgun meyvesidir, bu meyve Kù£òa aşkı yani Kù£òa 
premadır.” 

GerÔek Kù£òa-prema: kobra zehirinden daha gúÔlú 

İngilizce “aËk” sózcúÊú, çrÏ Chaitanya-charitåmùta’da geÔen 
premanın gerÔek anlamını tam olarak ifade edemiyor, an-
cak İngilizcede duymuË olduÊumuz yegÕne karËılıÊı da odur. 
ÈartlanmıË ruhlar olarak bizler premanın ne olduÊunu bilmi-
yoruz ve onu doÊru olarak nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz.

çrÏla Røpa GoswåmÏ, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun en 
ústún kúltúrel temsilcisi, prema hakkında birÔok gúzel ifade 
yazmıËtır, ama “aşk” sózcúÊú, yazdıÊı fikirleri ifade etmek iÔin 
yeterli deÊildir. ÓrneÊin, o Ëóyle der:
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pÏàåbhir nava-kåla-køéa-kaéutå- 
garvasya nirvåsano

nisyandena mudåì sudhå-madhurima- 
ahaíkåra-saíkochanaè

premå sundari nanda-nandana-paro 
jågarti yasyåntare

jñåyante sphuéam asya vakra-madhurås 
tenaiva vikråntayaè

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 2.52)

“Kù£òa’ya bir kez aşık olunca, bir an bile onsuz yaËayamazsınız, 
ólúrsúnúz. Kù£òa ile beraberken deneyimlediÊiniz vecd duygu-
larının idraki múmkún deÊildir. Kù£òa prema diÊer bútún vecd 
gúzelliklerini ve tatları aËar. HiÔbir Ëey onun ótesine geÔemez. 
Kim Kù£òa premanın bir zerresine sahipse onsuz yaËayamaz. 
EÊer onu terk etmesi gerekse, ayrılık acısına dayanamaz. O bir 
kobranın zehirinden daha gúÔlúdúr. Kobra zehirinden gelen ya-
kıcı his Kù£òa’dan ayrı olma duyguları ile kıyaslandıÊında bir 
hiÔtir.”

Ílahi aËkla ilgili ifadeler

Kù£òa Dås Kaviråj GoswåmÏ, Kù£òa’nın flútúnún tatlı sesi, 
Onun güzel, Ôekici ve her Ëeyi cezbeden kiËiliÊi ve Onunla zi-
kir yapmanın ve dans etmenin tatlı beraberliÊi úzerine pek Ôok 
gúzel ifade kullanmıËtır.

vaìßÏ-gånåmùta-dhåma,     låvaòyåmùta-janma-sthåna,
ye nå dekhe se chåída vadana

se nayane kibå kåja,     paàuka tåra muòàe våja,
se nayana rahe ki kåraòa

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 2.29)



“İnsan Kù£òa’nın aya benzeyen ve túm gúzelliklerin doÊum 
yeri ve flútúnún nektarsı Ëarkılarının kaynaÊı olan yúzúnú 
górmúyorsa gózler ne iËe yarar?”

kù£òera madhura våòÏ,     amùtera taraígiòÏ,
tåra praveßa nåhi ye ßravaòe

kåòåkaài-chidra sama,     jåniha se ßravaòa,
tåra janma haila akåraòe

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 2.31)

“Kù£òa ile ilgili konular nektar dalgaları gibidir. EÊer bóyle 
bir nektar kiËinin kulaÊına girmiyorsa, kulak zedelenmış deniz 
kabuÊu deliÊinden baËka birşey deÊildir.” 

mùga-mada nÏlotpala,     milane ye parimala,
yei hare tåra garva-måna

hena kù£òa-aíga-gandha,    yåra nåhi se sambandha,
sei nåså bhastråra samåna

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 2.33)

“İnsan Kù£òa’nın bedeninin mavimsi nilúfer ÔiÔeği kokusuy-
la karıËmıË misk aromasını andıran kokusunu koklamamıËsa, 
burun delikleri bir demirci kórúÊúnden baËka birËey deÊildir. 
GerÔekten de, bu túr karıËımlar Kù£òa’nın bedeninin aromasına 
yenik dúËerler.”

Mahåprabhu, Kù£òa-prema ile deliye dóndúÊú zaman Tanrı 
aËkından kaynaklanan şu vecd belirtilerini gósterdi. Kù£òa ol-
madan bir an bile yaËayamazdı. Durmadan bayılırdı. Kendine 
geldiÊi zaman, yeniden deliler gibi Kù£òa’yı arardı. 

Duyma yoluyla ilham 

Bútún bu şeyler çrÏ Chaitanya-charitåmùta’da Bengali ya da 
Sanskrit dillerinde ifade edilmiştir, ancak górúndúkleri dil 
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vazgeÔilmez bir unsur deÊildir. Kù£òa Dås Kaviråj GoswåmÏ, 
Chaitanya-charitåmùta’daki ifadeleri anlamak iÔin Bengali, 
Sanskrit ya da herhangi bir dil bilmenizin gerekli olmadıÊını 
belirtir. Onları sadece duymanız gerekir. Sadece duyma yoluy-
la, ifadelerin anlamları kalbinize ilham olunur.

Vedanta bunun iyi bir órneÊidir. Vedanta’nın anlamını kim 
bilir? Kimse bilmez. Biz óÊrencileri inisiye ederken onlara 
Guru Mantra, GåyatrÏ Mantra, Kù£òa Mantra gibi Ôeşitli mant-
ralar veririz. ÓÊrenciler bu mantraların anlamını bilmezler, an-
lamını bilmek de gerekli deÊildir. Eğer bir kiËi bu mantralar 
úzerinde meditasyon yaparsa, anlamlar kendilerini kişinin kal-
binde gósterirler.

Bir gún Kù£òa Dås Kaviråj GoswåmÏ Ôok fazla Sanskrit 
ayet kullandıÊı iÔin kendisini eleËtirenlerden bir parÔa rahatsız 
olmuËtu, bu yúzden Ëóyle dedi,

yebå nåhi bujhe keha,     ßunite ßunite seha,
ki adbhuta chaitanya-charita

kù£òe upajibe prÏti,     jånibe rasera rÏti,
ßunilei baàa haya hita

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta Madhya 2.87) 

Bengali ya da Sanskrit bilmeyenler çrÏ Chaitanya-
charitåmùta’daki ayetlerin anlamlarını nasıl anlayacaklar? 
Şu tavsiyede bulundu, “Sadece ayetlerin aËkın sesini duy-
maya ÔalıËın. Onları kalbinize taËıyın. Kendilerini otomatik 
olarak aÔacaklar ve her şeyi góreceksiniz. Onlar ólú madde 
deÊil canlı ózdúrler. AËkın ses titreËimi de canlı bir varlık-
tır. Onu hissedebilirsiniz ve górebilirsiniz.” Yebå nåhi bujhe 
keha, ßunite ßunite seha, “Kişi dili bilmese bile, Chaitanya-
charitåmùta’nın ayetlerini kendisini vererek duyduğu zaman 
konuyu anlayacaktır.” 



RådhåråòÏ Kù£òa’nın Adını duyunca, Ëóyle dedi: 

sai kevå ßunåila ßyåma nåma

kånera bhitara diyå marame paßila go
åkula karila mora pråòa
na jåni kateka madhu ßyåmanåme åche go

vadana charite nåhi påre
japite japite nåma avaßa karila go

kemane påiba sa-i tåre
nåma paratåpe yåra aichana karala go

aígera paraße kivå haya
yekhåne vasati tåra nayane dekhiyå go

yuvati dharama kaiche raya

“Ben bu iki heceyi, ‘Kù£-òa’yı kimin sóylediÊini bilmiyorum, 
ama onlar kalbime girince, bútún bedenim o adla sarhoË oldu. 
Bu kimin adıdır bilmiyorum, ne kadar tatlı olduÊunu da bilmi-
yorum, ama o beraberliÊe ihtiyacım var.” RådhåråòÏ Kù£òa’nın 
Adıyla deli oldu ve ChaòàÏdås Ëiirinde bunu ifade etti.

Transandantal aktarım

Transandantal bilgi, aşkın bilgi her yerde mevcuttur. Aynı eter 
gibidir. Eter her yerde mevcuttur, ama onu góremeyiz. AËkın 
bilgi ya da Kù£òa bilinci herkesin kalbinde mevcuttur—Kù£òa 
herkesin kalbindedir. Bir Mahå-Bhågavat kul, Kù£òa’nın 
topyekûn tezahúrúnú her yerde górebilir: yåhå yåhå netra 
påre tåhå Kù£òa sphure—bir Mahå-Bhågavat nereye baksa 
Kù£òa’yı górecektir. Gaura Kißor Dås BåbåjÏ Mahåråj, çrÏla 
Bhakti Siddhånta SaraswatÏ ëhåkur ve çrÏla Bhakti Rak£ak 
çrÏdhar Dev-GoswåmÏ Mahåråj bóyle idiler. 
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AËkın bilginin, bir kiËinin kalbinden bir baËkasına aktarıl-
ması múmkúndúr. EÊer radyo ya da televizyon órneÊini ele 
alırsak bunu anlayabiliriz. Bu makinaların iÔinde ne bulunur? 
Elektronik parÔalar: transistórler, túpler ve diÊer maddesel ele-
manlar. Elektrik maddesel bir elemandır ve o da mevcuttur. 

Her şey doÊru bir Ëekilde ayarlanınca ve elektrik akımı ve-
rilince televizyon seti ÔalıËmaya baËlayacaktır. Sesi, resmi, 
her şeyi gósterecektir. EÊer bu maddesel dúnyada elektrik va-
sıtasıyla bóyle bir aktarım múmkún oluyorsa, o zaman aËkın 
bilginin bulunduğu yerde, o aËkın bilgi kesinlikle kendisini 
gósterebilir. Gerekli olan tek şey kalplerimizi bir radyo ya da 
televizyon alıcısı gibi yapmaktır.

Canlı óz

çrÏla Guru Mahåråj, “Her şey bilinÔte varolur,” demiËtir. Biz 
aËkın bir bedene ve aËkın bir forma sahibiz. Dolayısıyla, eÊer 
bóyle bir bedene sahipsek, neden aËkın bilgi kalbimizde ken-
disini gósteremesin? Gósterebilir ve biz de onu hissedebiliriz. 
Biz aËkın bilgiyi górebiliriz. O canlı bir varlıktır, yaËayan bir 
ózdúr. Bizim kendimizi sadece bir alıcı ya da bir televizyon 
seti gibi ayarlamamız gerekir, ondan sonra aËkın bilgi kendisini 
kalplerimizde gósterecektir.

Bir keresinde çrÏla Bhakti Siddhånta SaraswatÏ ëhåkur’a 
Kù£òa’yı górúp górmediÊi soruldu. Cevabı Ëu oldu, “Benim 
Kù£òa’yı górúp górmediÊimi bilmenin size ne faydası var? Bu 
size nasıl fayda saÊlar? Ben size Kù£òa’yı gósterebilirim ama 
benim dediklerimi yaparak kalbinizi alıcı hÕline getirmeniz 
gerekir. Benim Kù£òa’yı górúp górmemem ónemli deÊil. EÊer 
Kù£òa’yı bilmek isterseniz ve eÊer doÊru kanaldan gelirseniz, 
onu górúrsúnúz.” çrÏla Bhakti Siddhånta SaraswatÏ ëhåkur’un 
verdiÊi cevap buydu. Mahåprabhu bunun gerÔek Kù£òa bilinci 



olduÊunu yani jÏva-ruh iÔin en geliËmiË tanrı anlayıËı olduÊunu 
sóyledi. Çaba góstermeli ve onu elde etmeliyiz. 

çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur Ôok gúzel bir ifade kullanmıËtır:

éåniyå ånite vùk£a e karkaßa mana
nåßila ihåra ßobhå ßuna sådhujana
tområ sakale hao e vùk£era målÏ
ßraddhå-våri diyå punaè kara røpaßålÏ

(Kalyåòa Kalpataru)

“Ben ruhani semadan bu dúnyaya bir dilek aÊacı, kalyåòa 
kalpataru’yu getirdim. Onu aËaÊıya getirirken gúzelliÊinden 
bir miktar kaybetti; ama eÊer onu sularsanız, ona bakarsanız 
ve iyi besin verirseniz, kendisini kalbinizde gósterektir.” Bu 
iyilikler bahşeden ilahi ózlem aÊacıdır. 

Ózveri, hizmet, adanma 

Mahåprabhu ËartlanmıË ruhları yanılgı ortamından kurtar-
mak ve onlara Tanrı Katı’nın Yúce Èahsiyeti’ne hizmet dolu 
bir yaşamı, gerÔek hizmet yaËamlarını vermek iÔin aËkın bil-
gi aktardı. O, gerÔek ózgúrlúÊún muktir hitvånyatha-røpaì 
svarøpeòa vyavasthitiè olduğunu—salt bu maddesel dúnyadan 
ózgúr olmanın ótesinde olduğunu sóyledi. GerÔek mukti hizmet 
dünyasında tam ve mükemmel hizmet elde ettiğimiz zaman 
gerÔekleşir.

ÚÔ varoluË boyutu vardır: sómúrú boyutu, vazgeÔme boyutu 
ve adanma boyutu. Bizim adanma boyutuna gitmemiz ve sómúrú 
boyutunu terk etmemiz gerekir. VazgeÔme boyutu da varolmak 
iÔin uygun bir yer deÊildir. Orada denge ve ayırt edilmezlik (ya-
tay, tek boyutlu eksen) dışında birşey bulunmaz. Gerekli olan 
adanma boyutudur ve bizler iÔin en ónemli boyut odur. Oraya 
gitmemiz gerekir; kendimizi orada feda etmemiz gerekir. 
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Bútún Vedik mantralar kendimizi adanma boyutunda feda 
etmemiz gerektiÊini sóylerler. Vedik mantradaki “svåhå” 
sózcúÊú, “Ónce kendini ada. Ónce kendinle ilgilen.” anlamı-
na gelir. Kù£òa Bhagavad-gÏtå’da (6.5) Ëóyle der: åtmaiva hy 
åtmano bandhur, åtmaiva ripur åtmanaè, “Zihin şartlanmış ru-
hun en iyi dostu ya da en kótú dúËmanıdır.” İlk ónce kendimizi 
halletmeliyiz—yardım evde başlar. 

Biz bu yanıltıcı ortamda yaËadıÊımız iÔin, Kù£òa’yı, Onun 
adanmıË kullarını, yúceliklerini, Dhåm’ını, Oyunlarını ya da 
Adını ve únúnú góremeyiz. Bu ortamda Kù£òa’ya ait hiÔbir 
şey góremeyiz Ôúnkú gózlerimiz yanılgıyla órtúlúdúr. Ónce 
aynamızı temizlememiz gerekir, ondan sonra aynada kendi 
górúntúmúzú górebiliriz. 

Mahåprabhu Ëóyle dedi: cheto darpaòa-mårjjanam. İlk ónce 
ne yapmalısınız? Uzun bir yolculuktan eve dóndúÊúnúzde, 
odanız tozla kaplı olacaktır, dolayısıyla ónce odanızı temiz-
leyin. Kù£òa bilincini ilk kez elde ettiÊiniz zaman, zihninizin 
aynasını temizlemeye ÔalıËın—cheto darpaòa-mårjjanam 
bhava-mahådåvågni nirvåpaòam—o zaman pozisyonunuzu 
góreceksiniz. Zihinsel ve fiziksel durumunuzda neler olduÊunu 
góreceksiniz. Her Ëeyi temizleyip pırıl pırıl yapın, iËte o zaman 
Mahåprabhu’nun, çrÏla Vißvanåth ChakravartÏ ëhåkur tarafın-
dan şu ßlokada ifade edilen anlayışını idrak edeceksiniz:

årådhyo bhagavån brajeßa tanayas
tad dhåma vùndåvanam

ramyå kåchid upåsanå braja-vadhø-
vargeòa yå kalpitå

ßrÏmad-bhågavataì pramåòam-amalaì
premå pumartho mahån

ßrÏ caitanya mahåprabhur-matam-idaì
tatrådaro naè paraè



Bölüm 4

Krsna’nın Aşkın 
Oyunlarını Anlamaya 

Hazırlanırken

tava vikrÏàitaì kù£òa, nùnåì parama-maígalam
karòa-pÏyø£am åsådya, tyajanty anya-spùhåì janåè

(çrÏmad-Bhågavatam, 11.6.44)

Kù£òa’nın Oyunları sınırsızdır ve sırrına ermek múmkún 
deÊildir. Onlar bizim maddesel ve sınırlı anlayıËımızın 
tamamen ótesindedir. Kù£òa’nın Oyunlarını buradan 

hiÔ anlayamasak da, herkes iÔin olaÊanústú uÊurludur ve bizim 
yaËam hedefimizdir. 

AdanmıË: çrÏla A.C. Bhaktivedånta SwåmÏ Mahåråj 
Prabhupåda, çrÏmad-Bhågavatam’ın Onuncu Kanto’sunu 
Kù£òa kitapları olarak ózet Ëeklinde yayınladı. Orada Kù£òa’nın 
gopÏlerle olan Oyunlarını anlattı. Kendisi der ki, eÊer bir kiËi 
bu Oyunları okursa ya da Kù£òa bilincindeki gúvenilir bir otori-
teden duyarsa, kalbinde Ëehvetle ilgili ne varsa yok olur. Bunun 
nasıl múmkún olduÊunu lútfen anlatır mısınız?

çrÏla Govinda Mahåråj: Evet. Sózúnú ettiÊiniz ßloka budur:
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vikrÏàitaì vraja-vadhøbhir idaì cha vi£òoè
ßraddhånvito ’nußùòuyåd atha varòayed yaè
bhaktiì paråì bhagavati pratilabhya kåmaì
hùd-rogam åßv apahinoty achireòa dhÏraè

 (çrÏmad-Bhågavatam, 10.33.39)

“Lord’un Vùndåvan’lı genÔ gopÏlerle arasında geÔen eÊlenceli 
maceraları kim inanÔla duyar ya da tasvir ederse Lord’un saf 
adanmıË hizmetini elde eder. Bóylece o kısa zamanda aÊırbaËlı, 
ólÔúlú olur ve kalp hastalıÊı olan Ëehveti yener.”

Ancak bu ßlokada verilen ciddi bir koËul var ve çrÏla 
Prabhupåda bu koËulun ne olduÊunu aÔıklamıËtır: Kù£òa bilin-
cini yine Kù£òa bilincinde olan gúvenilir bir otoriteden duymak 
gerekir. Ve kişi gúvenilir bir otoriteden duyarken, o otorite ilk 
baËta Kù£òa-lÏlåyı aÔıklamayacaktır, sizi o Oyunların iyi bir 
“alıcısı” hÕline getirmeye ÔalıËmakla baËlayacaktır. Siz iyi bir 
alıcı olduÊunuz zaman, yani o Oyunları duymak iÔin gerek-
li niteliÊi sahip olunca, o otorite, Kù£òa’nın gopÏlerle arasında 
geÔen Oyunlarını aÔıklayacaktır. Aksi hÕlde, o zihin ótesi teori-
yi idrak edemezsiniz. Bu size doÊru bir Ëekilde ulaËmaz. 

ÍnanÔ: bútún dinlerin temeli

Bir kişi Guru’sundan aËkın bilgi aldıÊı zaman ve Guru’suna 
olan inancı saÊlamsa, o kişi Kù£òa bilincini uygulamaya baËlar. 
SaÊlam inanÔ olmadan hiÔbir Ëey yapamayız. İnanÔ sadece 
Vai£òavism’in deÊil, bútún dinlerin temelidir. Hristiyanlık-
ta, İslamda ve Budizmde inanÔ temeldir. çrÏla B.R. çrÏdhar 
Dev-GoswåmÏ Mahåråj, çrÏla A.C. Bhaktivedånta SwåmÏ 
Prabhupåda ve çrÏla Bhakti Siddhånta SaraswatÏ ëhåkur gibi 
yúce Ëahsiyetlere ve Guru-paramparåmızın tamamına sarsıl-
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maz inanÔ beslemek gerekir. Yúce Tanrı Kù£òa’nın çrÏmad 
Bhagavad-gÏtå’da ifade edilen sózlerine inanÔ duymak gere-
kir. Yúce Tanrı Kù£òa, çrÏmad- Bhågavatam’da (11.12.14-15) 
Uddhava’ya Ëóyle dedi:

tasmåt tvam uddhavotsùjya,
chodanåì pratichodanåm

pravùttiì cha nivùttiì cha,
ßrotavyaì ßrutam eva cha

måm ekam eva ßaraòam,
åtmånaì sarva-dehinåm

yåhi sarvåtma-bhåvena,
mayå syå hy akuto-bhayaè

“Bana sıÊın, o zaman aradığın aşkı, gúzelliği, cazibeyi ve vecdi 
elde edersin. Ancak Benim sózlerime inanÔ beslemelisin aksi 
hÕlde istediÊin Ëeyi elde edemezsin.”

Bir diÊer ónemli ayet ise:

tasmåd guruì prapadyeta, jijñåsuè ßreya uttamam
ßåbde pare cha ni£òåtaì, brahmaòy upaßamåßrayam

(çrÏmad-Bhågavatam, 11.3.21)

“Guru ehil olmalıdır, óÊrenci ise inanÔ sahibi olmalıdır. O 
zaman Gurudev óne Ôıkar ve kişi ona tevazuyla, húrmetle ve 
inanÔla yaklaËabilir.”

İnanÔ gereklidir, aksi hÕlde múmkún deÊildir. KiËinin inancı 
geliËtikten sonra, sadık kalbin verimli topraÊına bir sådhu tara-
fından bhakti-latå tohumu ekilebilir ve tohum iyi besin alarak 
búyúr. 
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Taklit yok 

Kişi Kù£òa bilinci uygulamaya baËlayınca, bútún anårthalar 
yani saf olmayan şeyler onu terk edecektir. O zaman Yúce 
Tanrı Kù£òa’nın Oyunlarını anlama kapasitesine sahip olabilir. 
Ama ónce Guru’su onu nitelikli bir aday olarak górmelidir, o 
manevi otorite ancak ondan sonra Rådhå ve Kù£òa’nın Oyun-
larını anlatacaktır—daha ónce deÊil. EÊer nitelikli hÕle gelme-
den o Oyunları duyarsak, Oyunlar manevi bhakti-latå-bÏjamızı, 
adanmıËlık sarmaËıÊı tohumunu mahveder. Bizi óldúrúr—yani 
manevi adanmıËlık yaËamımızı mahveder ve sahajiyåizmin, 
yani taklitÔiliÊin cehennemi ÔóplúÊúne dúËeriz. 

çrÏmad-Bhågavatam’da (10.33.30) Yúce çiva’nın zehir ok-
yanusunu nasıl hazmedebildiÊini tasvir eden bir baËka ßloka 
daha var:

naitat samåcharej jåtu, manasåpi hy anÏßvaraè
vinaßyaty åcharan mauàhyåd, yathårudro ’bdhi-jaì vi£am

Eğer bir kişi Yúce çiva kadar kudretli bir pozisyona sa-
hip deÊilse ve bir zehir okyanusu iÔerse, mahvolur. Gúzel 
GerÔeÊin Oyunu bóyledir, bu dúnyanın Ëehvet dolu boyutunun 
ótesindedir. Bizler Ëehvet boyutunda yaËadıÊımıza góre uy-
gulamalarımızla o boyutu aËmamız gerekir. O zaman Rådhå 
ile Kù£òa’nın Oyunlarını anlayabiliriz ve aËkın bilinÔ iÔimizde 
kendisini gósterir.

Bunlar daha úst düzey konular olduÊu iÔin, onlara 
yaklaËabilmeden ónce, bilincimizi maddesel bilinÔten ma-
nevi bilince Ôevirmemiz gerekir. Maddesel bilincin bútún 
aËamalarından ve ÔeËitliliklerinden geÔmek ve brahma-bhutaè 
aËamasına gelmek gerekir ve bunu da kendimizi adayarak yapa-
biliriz. O zaman, Rådhå ve Kù£òa’nın Oyunlarını duymak iÔin 
nitelikli hÕle geliriz ve aËkın bilinÔ iÔimizde kendisini gósterir.



Eğer o boyutta, yanlış olan herhangi birËey iÔimizde kalmıË 
ise, o Ëehvetin gólgesi olarak bilinir. Şehvetin gólgesi súratle 
yok olacak ve Ôok kısa bir súre sonra temiz Kù£òa-premayı yani 
aËkı, Ëefkati ve Kù£òa’nın hizmetini elde edeceğiz. Zevk alma 
ruh hÕlimiz ve hevesimiz kaybolunca, Vraja-gopÏlerin hizme-
tinde olmak iÔin nitelikli hÕle geleceğiz. çrÏmad-Bhågavatam 
bize bu ihtiyatlı yaklaşımı verir ancak yukarıdaki ßlokada bir 
ifade Ôok ónemlidir o da, “nitelikli manevi óÊretmen”dir.

AdanmıË: Kişi nitelikli bir manevi óÊretmene nasıl sahip ola-
bilir?

çrÏla Govinda Mahåråj: Bu jÏva-ruhun kendi Ëansına ya da 
sukùtisine bağlıdır. Nitelikli bir manevi óÊretmene herkes sa-
hip olamaz, ama Kali ÔaÊında ËartlanmıË ruhlar iÔin, Kù£òa’nın 
Bhagavad-gÏtå’da verdiÊi birÔok talimat gibi ózel yardım mev-
cuttur. Ayrıca Tanrı’nın bu dúnyada belirmiË olan pek Ôok 
enkarnasyonu ve yakın refakatÔisi vardır. EÊer onlardan hiÔ 
değilse bir parÔa ıËık alabilirsek, Kù£òa bilinci servetini elde 
edebileceÊimiz yúce bir Ëahsiyeti arayabiliriz. Ve bu arama he-
vesi Yúce Tanrı’nın kutsal kullarının eserlerini okuyarak elde 
edilir.

AdanmıË: Kuruk£etra savaşında Kù£òa’yı sadece mükemmel 
ruhlar değil herkes górdü. Duryodhana ve diğerleri de Kù£òa’yı 
górdüler. Ben sıradan bir insanım óyleyse neden Kù£òa’yı 
góremiyorum? 

çrÏla Govinda Mahåråj: Bizler Kù£òa’yı górebiliriz ama siz 
ne tür Kù£òa górmek istiyorsunuz? Siz Kù£òa’yı górüyorsunuz. 
Bu bir fotoğrafta ya da bir deity formu iÔinde olabilir. 

AdanmıË: Herkes gibi insan formunda. Kù£òa’nın ‘insan’ for-
munu nasıl fark edebilirim?

çrÏla Govinda Mahåråj: Evet, eğer o vizyona sahip olursak 
onu górebiliriz. Arjuna Kù£òa’nın Vißvarÿpa formunu, Evrensel 
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Formunu górmek istedi, ancak Arjuna’ya o formu góstermeden 
ónce Kù£òa şóyle dedi, “Beni bu gózlerle góremezsin dolayı-
sıyla sana ilahi gózler veriyorum. Şimdi Beni górebilirsin.”

nå tu måì ßakyase dra£éum, anenaiva sva-chak£u£å
divyam dadåmi te chak£uè, paßya me yogam aißvaram 

 (çrÏmad Bhagavad-gÏtå, 11.8)

Bu ßlokada Kù£òa Arjuna’ya şóyle dedi, “Ben sana aşkın bakış 
veriyorum, şimdi Beni górebilirsin.” Eğer Kù£òa’nın lütfuyla 
aşkın vizyona sahip olursam, Kù£òa’yı górebilirim. Eğer birkaÔ 
yıl beklersek belki bilim yoluyla pek Ôok şey górebiliriz. Bi-
limsel araştırma yoluyla birÔok şeyi górebiliyoruz, bu aşkın 
değildir kuşkusuz, ama maddesel insanlar tarafından ‘aşkın’ 
olarak telakki edilen bir bakış türüdür. 

DoÊru kaynak 

EksikliÊimizin ya da hastalıÊımızın nerede olduÊunu bulmak 
gerekir. Kù£òa bilincini duyduktan sonra iÔimizde Kù£òa bilin-
cine karËı giderek daha fazla ózlem geliËmelidir. Bu ózlem iyi 
bir iËarettir ancak bu ózleme sahip olmak iÔin doÊru kaynaÊa 
yani doÊru “úniversite”ye gitmek gerekir. Bútún úniversitelerin 
hepsi aynı değildir. EÊer fizik, matematik veya kimya okumak 
istiyorsanız bu konuları sizlere óÊretebilecek bir óÊretmene 
gitmelisiniz. Onun rehberliÊi altında eÊitim almalısınız. EÊer 
her Ëeyi ucuz tarafından ele geÔirmek istersek, hiÔbir Ëey elde 
edemezsiniz; sadece sahte bilgi elde edersiniz. Elinize sahte taş 
geÔer, gerÔek elmas deÊil. 

Eğer kendimi bu maddesel ortamda bulunduÊum konumdan 
daha úst bir aËamaya yúkseltmek istersem, beni bu dúnyadan 
alıp gótúrebilecek o türlü bir yetkili kaynaÊa gitmeliyim. Onun 



rehberliÊi altında uygulama yapmalıyım. Daha yúksek eÊitim 
zamanı gelince, bize daha yúksek bilgiyi verebilecek olan 
doÊru uzmana gitmeliyim.

AdanmıË: Deneyimim o ki, iÔimde bulunan Ëehvet kaybolmu-
yor. Bazı zamanlar baskı altında oluyor, ama tekrar geri geli-
yor. Sanırım gerÔek anlamda kaybolmadı. Bu doÊru mu?

çrÏla Govinda Mahåråj: Evet. EÊer kendimizi hizmet boyutun-
da tutabilirsek tamamen kaybolur; ve bunu aËama aËama yapma 
súreci Bhakti Rasåmùta Sindhu’da verilmiËtir (1.4.15-16):

ådau ßraddhå tataè sådhu-saígo ’tha bhajana-kriyå
tato ’nartha-nivùttiè syåt tato ni£éhå ruchis tataè 

Èehvet ruchi boyutuna kadar bizimle kalacaktır. Ruchi “tat” de-
mektir. Biz kararlılıkla ruchi boyutuna yerleËince kalplerimiz-
deki Ëehvet kaybolur. Tanrı’nın hizmetine karşı ózel bir túr ca-
zibe ya da tat ortaya Ôıkınca, o hizmet boyutuna terfi ettirilirim. 
O zaman Ëehvet gider, ruchi geliËir. Èehvet ruchi standardının 
altında kalır. Bazen gelir, bazen gider ve bazen de bastırılır.

Búyúmenin koËulları 

Şehvetin Ôok hoş bir adı var. Şehvete mano-bhåva deniyor. 
Mano-bhåva zihinde doÊan anlamına gelir; Ëehvet zihinde orta-
ya Ôıkar. EÊer zihin temiz ise, Ëehvet otomatik olarak Kù£òa’ya 
gider. Şehvet zihninize gelmez. Şehvetin zihinde geliştiğini an-
layabiliriz, Ôúnkú zihin boşsa ya da zihniniz huzursuzsa, Ëehvet 
size gelmeyecektir. Bu, Ëehvetin zihinde geliştiğinin kanıtıdır. 
Zihin boşsa, Ëehvet mevcut deÊildir. Belli bir durum oluËtuğu 
zaman zihninizde gelişir. 

Bir keresinde yarı tanrılar ve asuralar okyanusu Ôalkalı-
yorlardı. Bitirdikten sonra, Yúce Tanrı Kù£òa, asuraların akıl-

Kù£òa’nın AËkın Oyunlarını Anlamaya Hazırlanırken 49



Kalbin Dini50

larını başlarından almak iÔin MohinÏ Mørti formunda górúndú. 
Yúce çiva onu górúnce peËine dúËtú. Normalde çiva óyle 
deÊildir ama belli bir durum geliËti ve o da MohinÏ Mørti’nin 
peËine düştü.

Bu, Ëehvetin zihinde geliştiğini kanıtlar. Çaba gósterilirse 
herkes bunu anlayabilir. BaËlangıÔ aşamasında Ëehveti kontrol 
etmek gerekir; son aËamada ise Ëehvet ortaya Ôıkmayacaktır 
Ôúnkú Kù£òa Gúzel GerÔektir. Her túrlú baÊlılık, cazibe ve 
hizmet otomatik olarak Kù£òa’ya gidecektir. Aşk, şefkat, her 
Ëey Kù£òa’ya gidecek ve Ëehvet yok olacaktır. Bir daha geri 
gelmeyecektir. Ondan ónce gelip gider. Ama korkmayın—
yok olacaktır; dharma-buddhi sayesinde yok olacaktır. Èehvet 
dharma-buddhi sayesinde yok olabilir, dharma-buddhi dinsel 
akıl demektir. 

Bir keresinde Kù£òa, Mahåråj Yudhi£éhir’e bu konu ile ilgili 
bir soru sordu. Kù£òa Ôok yaramazdır, Mahåråj Yudhi£éhir’e Ëu 
soruyu sordu Ôúnkú Mahåråj Yudhi£éhir asla yalan sóylemezdi. 
Kù£òa’nın sorusu Ôok tehlikeliydi. 

Kù£òa dedi ki, “Senin annen on sekiz, yirmi yaËlarında bir 
genÔ kız gibi górúnúyor. Çok gúzel. Onu górmek hiÔ zihninde 
kirli dúËúncelere yol aÔtı mı?”

Yudhi£éhir dedi ki, “Evet. Bazen onu górmek bende Ëok ya-
ratıyor ama dinsel aklımla her Ëeyi kontrol ediyorum.” Bu ce-
vap Mahåbhårat’da yer alır.

Hare Kù£òa: her Ëeyin ózú

AdanmıË: Lútfen GåyatrÏ dÏk£å yani ikinci inisiasyon hakkın-
da konuËur musunuz?

çrÏla Govinda Mahåråj: DÏk£å inisiasyon demektir. Harinåm 
dÏk£å Vai£òava dinimizde en temel inisiasyondur. Kali-yuga 



ÔaÊında—topluluÊumuzda GåyatrÏ dÏk£å diye adlandırılan—
ikinci inisiasyonu almazsanız ve eğer gúvenilir bir Guru’dan 
Harinåm Mahåmantra almıËsanız zarar gelmez. 

Genelde insanlar kendilerini maddesel ortamdan kurtar-
mak iÔin gúvenilir bir Guru’dan inisiasyon alırlar. GåyatrÏ 
dÏk£å mantra ikinci inisiasyon iÔindir ama Yúce Tanrı’nın 
Kendisi Kali ÔaÊı iÔin ózel bir reÔete vermiËtir: Yúce Tanrı, 
Guru-paramparå aracılıÊıyla Kendisini Harinåm Mahåmantra 
formunda zuhur ettirmiËtir. Harinåm Mahåmantra’yı zikret-
mek iÔin yasalar ve kurallar yoktur. Bu Kutsal Metinlerde 
belirtilmiËtir, ama bóyle dersem çrÏla Bhaktivedånta SwåmÏ 
Prabhupåda’ya saygısızlık etmiş olurum, ancak ßloka Ëudur: 
(çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 15.110): 

åkù£éiè kùta-chetasåì sumanasåm
uchchåéanaì chåìhasåm

åchaòàålam amøka-loka-sulabho
vaßyaß cha mukti-ßriyaè

no dÏk£åì na cha sat-kriyåì na cha
puraßcharyåì manåg Ïk£ate

mantro ’yaì rasanå-spùg eva phalati
ßrÏ-kù£òa-nåmåtmakaè

Ana fikir Ëudur, “Hare Kù£òa Mahåmantra’yı zikredin ve mutlu 
olun.” Bu ßloka Ôok gúÔlúdúr. çrÏla Prabhupåda dórt direktif 
verdi; ama bir insan bu dórt direktifi uygulayamazsa ne olur?

ÍlaÔ ve diyet

Prabhupåda’nın talimatı Ëóyleydi, “EÊer Hare Kù£òa 
Mahåmantra zikretmenin doÊru sonuÔlarına ulaËmak ister-
seniz, dórt direktifi izlemeniz gerekir.” EÊer bir hastalıÊı 
iyileËtirmede iyi sonuca ulaşmak isterseniz, ilaÔ almalısınız, 
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ama bir yandan da uygun bir diyet izlemelisiniz. O zaman has-
talık Ôok kolay gider. Bu ßloka ile çrÏla Prabhupåda’nın talima-
tı arasındaki uyum budur. 

Prabhupåda, eÊer saÔma sapan faaliyetlerle uÊraËırsanız 
ve Harinåm Mahåmantra sóylerseniz, zikrin sonuÔlarının size 
ulaËması iÔin zaman geÔmesi gerekir, dedi. Prabhupåda herkesi 
hasta adam olarak kabul etti. Hasta adamın iyi bir diyeti olma-
lıdır. Bazı gúnler sadece sút ve sago (tapioca) yiyorum, Ôúnkú 
saÊlıÊım her zaman iyi deÊil. EÊer Ôok fazla kızartma yersem 
Ëekerim yúkselir. Dolayısıyla diyet uygun olmalıdır.

Prabhupåda Batı toplumunun yaËamla ilgili yasaları ve ku-
ralları olmadıÊını biliyordu. Onlar eğlence konusunda búyúk 
bir yetkiye sahiptirler ve o yetkinin adı “yeniyetme”dir. Toplum 
genÔ insanlara duyusal eğlence iÔin búyúk bir yetki vermiËtir 
ve bu da, “Ah, o bir yeniyetme”dir. Bu demektir ki yeniyetme 
her Ëeyi yapabilir. Ana babalar ve toplum bu doÊrultuda búyúk 
gayret góstermektedirler. 

Ama Prabhupåda bunu kontrol etmek istedi. En azından 
onlara baËkalarını óldúrmemeyi óğretmenin gerekli olduğunu 
dúËúndú. EÊer bir babanın Ôok fazla parası varsa ve yeniyet-
me oÊlunu kumar oynamaya gótúrúr ve her Ëeyini kaybeder-
se bu iyi birËey deÊildir. Prabhupåda Ëóyle dedi: “BaËkalarını 
óldúrmeyin, kumar oynamayın ve uyuËturucu kullanmayın.” 
Ayrıca bağımlılık yapan diğer maddeleri kullanmayın ve yasa 
dıËı cinsel iliËkide bulunmayın dedi. 

Bu dúnyanın yaËamı cinsel yaËamdır. Onun aracılıÊı ile 
bize doÊum ve ólúm, mutluluk ve keder gelir. Ama uygula-
ma yaËamınızda bu süreci kullanabilirsiniz. Cinsel yaËam size 
en ústún yararı da saÊlayabilir. Sadece bir adanmıË olmanız 
ve Kù£òa’ya eËiniz ve Ôocuklarınızla hizmet etmeniz yeter. Bu 
yasaldır ve bu yolla uygulama yaËamınızda ilerleyebilirsiniz, 
karËınıza zorluklar Ôıkmaz. 



Her şeyin anlamını bilmek gerekir bunun iÔin de bir 
Guru’ya ihtiyaÔ vardır. Guru neyin iyi neyin kótú olduÊunu 
sóyleyecektir. Prabhupåda da bunu sóyledi. Batı dúnyası 
hakkında belli bir deneyimi vardı, ancak bu tam bir deneyim 
deÊildi. 

İlk baËta Prabhupåda, aile iÔindeki herkesin mutlu bir şekilde 
Yúce Tanrı Kù£òa’ya ibadet edeceÊi, “Koruyucu yónetimindeki 
aile”yi oluËturmak istedi. Måyåpur’da bir Vai£òava kóyú kur-
mak istedi ama ben bunun múmkún olmadıÊını górmüş bulu-
nuyorum.

Her Ëey bizim iÔimizde  

Batı Dúnyasında Ôok farklı túrden faaliyetler súrúp gidiyor 
ve bu etki Hint kúltúrúne giriyor ve onu mahvediyor. Vedik 
kúltúrú mahvediyor, ama ne yapılabilir? Bu ÔaÊın efendisi 
Kali’dir. Èu anda yóneten odur. Kali’nin etkisinden kaÔınmak 
zordur, ama Kù£òa bilincinde olanlar Kù£òa bilincinin himayesi 
altında ilerlemeye Ôalışmalıdırlar. O zaman diÊer etkiler gel-
mezler.

Buna órnek vermek gerekirse herkes yemek yer, ama Kù£òa 
bilincinde olan kişi yemek yemez. Ne dúËúnúyorsunuz? OruÔ 
mu tutuyor? Hayır. O mahå-prasådam yer. YiyeceÊi ónce Lord 
Kù£òa’ya sunar, sonra o prasådamın artıklarını yer. Bóyle olun-
ca ona tepki gelmez. Kù£òa çrÏmad Bhagavad-gÏtå’da der ki:

yajña-ßi£éåßinaè santo, muchyante sarva-kilbi£aiè
bhuñjate te tv aghaì påpå, ye pachanty åtma-kåraòåt

“Kim kendisi iÔin yemek yaparsa gúnah yer, ama Yúce Tanrı 
iÔin yemek hazırlayıp Ona sunduğu zaman, hazırlanmıË olan 
Ëey aËkın hÕle gelir Ôúnkú Yúce Tanrı’nın Kendisi aËkındır.”
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Prasådam artıkları bize manevi gúÔ ve yaËam verir. Kù£òa 
bilincindeki insanın yaËamı budur. Her Ëey iÔinizdedir, ama 
Kù£òa bilinÔli olmanız gerekir.

DeÊerli servet 

Fiziksel bedenimiz varken fiziksel problemler de olacaktır. 
Ama eğer onu uygun Ëekilde kullanabilirsem her Ëey deÊerlidir. 
Narottam das ëhåkur Ëóyle dedi, karmårpaòe krodha bhakta-
dve£i jane, lobha sådhu-saíge Hari-kathå (çrÏ Prema-bhakti-
chandrikå). 

Her şeyi Kù£òa bilinci iÔin kullanabiliriz; iÔimizde olanı 
akıllıca kullanmalıyız. çrÏla Prabhupåda tarafından verilen dórt 
talimatın anlamı budur. Ama yukarıdaki ßloka—åkù£éiè kùta-
chetasåì sumanasåm uchchåéanaì chåìhasåm—bize kural-
ları yıkma ya da her şeyi kendi keyfimize góre yapma hevesi 
vermemelidir. 

Biz Kù£òa bilincini en ucuz Ëekilde elde ediyoruz. Bu yúzden 
ne kazandıÊımızı ve ne kaybettiÊimizi anlayamıyoruz. Bir gún 
iÔin bin dolar verirseniz Ôok deÊerli olduÊunu dúËúnúrsúnúz 
oysa Ôok ucuza alırsanız deÊerini nasıl anlarsınız? Kù£òa’nın 
ya da Gurudev’in nilúfer ayaklarına bir ÔiÔek sunuyorsunuz, 
sonra da fırlatıp atıyorsunuz. Bu kutsal olmayan bir yerde 
gerÔekleşmeyebilir, ama ÔiÔeÊi atıyorsunuz. 

Her Ëey manevi servet oluşturabilir—ßabda, sparßa, røpa, 
rasa, gandha: ses, dokunma, górme, tatma ve koklama yoluy-
la edinilen deneyim—bunları manevi Ôıkarımız iÔin doÊru bir 
Ëekilde uyarladığımız takdirde, hepsi bize iyi sonuÔlar verebilir.



İkinci Kısım

Krsna’nın 
Olağanüstü Mükemmel 

Dört Niteliği



Kù£òa’nın OlaÊanústú Múkemmel Dórt NiteliÊi

sarvådbhuta-chamatkåra-lÏlå-kallola-våridhiè
atulya-madhura-prema-maòàita-priya-maòàalaè

tri-jagan-månasåkar£i-muralÏ-kala-køjitaè
asamånordhva-røpa-ßrÏ-vismåpita-charåcharaè

lÏlå premòå priyådhikyaì, mådhuryaì veòu-røpayoè
ity asådhåraòaì proktaì, govindasya chatu£éayam

evaì guòåß chatur-bhedåß, chatuè-£a£éir udåhùtåè
 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta-Madhya, 23.82-85)

Kù£òa altmıË aËkın niteliÊinden ayrı olarak, Nåråyaò’ın kiËi-
liÊinde bile tezahúr etmeyen dórt aËkın niteliÊe daha sahiptir. 
Bunlar Tanrı’nın diÊer formlarında bulunmayan ve sadece 
Kù£òa’ya has olan olaÊanústú múkemmellikte dórt niteliktir. 
Nåråyaò altmıË niteliÊe, Baladev altmıË iki niteliÊe sahiptir. 
Kù£òa’nın ise altmıË dórt niteliÊi vardır:
(1) Kù£òa herkesin kalbinde hayranlık uyandıran Oyun dalga-

larıyla dolu bir okyanus gibidir.
(2) Onun evlilikle ilgili aËk faaliyetlerinde, etrafı her za-

man Kendisine benzersiz aËk besleyen sevgili kullarıyla 
Ôevrilidir.

(3) O, flútúnún melodik titreËimiyle úÔ dúnyanın tamamındaki 
zihinleri cezbeder. 

(4) KiËisel gúzelliÊi ve zenginliÊi her túrlú kıyaslamanın 
ótesindedir. Kimse Ona eËit deÊildir ve kimse Ondan búyúk 
deÊildir. O óylesine gúzeldir ki Ona Kù£òa denir. 

Lord Kù£òa sıradan varlıklardan ve Lord çÏva gibi yarı tan-
rılardan daha yúcedir. Hatta Kendi Ëahsi uzantısı olan 
Nåråyaò’dan Ôok daha yúcedir. Tanrı Katının Yúce Èahsiyeti 
toplam altmıË dórt múkemmel niteliÊe sahiptir.



Bölüm 1

Krsna’nın Tatlı Oyunları

sarvådbhuta-chamatkåra-lÏlå-kallola-våridhiè

“Kù£òa úÔ dúnyadaki herkesin kalbinde hayranlık uyandıran 
Oyun dalgalarıyla dolu bir okyanus gibidir.”

 

Soru: çrÏla Røpa GoswåmÏ Kù£òa’nın olağanüstü mükemmel-
likte dórt niteliğe sahip olduğunu ve bunların Lord’un başka 
hiÔbir formunda ya da enkarnasyonunda bulunmadığını sóyler. 
Bunların neler olduğunu lütfen aÔıklar mısınız? 

çrÏla Govinda Mahåråj: Evet. İlk nitelik, sarvådbhuta-
chamatkåra-lÏlå-kallola-våridhiè, Ëudur ki Kù£òa’nın Oyun-
ları her zaman son derece tatlı ve haz vericidir. Bu Oyunlar 
Nåråyaò dahil, Tanrı’nın diÊer formlarının Oyunlarından Ôok 
daha ústúndúr. Kù£òa dıËında Tanrı’nın hiÔbir formu bóylesine 
harikulade Oyunlara sahip deÊildir. 

Kù£òa’nın Oyunları, Vraja-gopÏler, Vraja-bålakalar ve 
bútún Vraja-våsÏlerle birlikte Vùndåvan Dhåm’da geÔer. Oyun-
lar góz alıcı, vecd dolu ve en tatlı şekillerde gerÔekleËir. Bu 
nitelikler Nåråyaò’ın Oyunlarında, Nåråyaò-lÏlå’da bulunmaz.

Kù£òa’nın Oyunları doÊumuyla baËlar. Nåråyaò doÊuma 
sahip deÊildir. DoÊmamıË diye adlandırılır. Kim doÊuma sa-
hip deÊilse doÊumla ilgili Oyunlara da sahip olmayacaktır. Bir 
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babası ya da annesi veya akrabaları olmayacaktır, dolayısıyla 
doÊumla ve Ôocuklukla vb. ile ilgili Oyunlara sahip olmaya-
caktır.

Kù£òa bir babaya, bir anneye, bir erkek kardeËe ve bir kız 
kardeËe sahiptir ve aynı zamanda Ôok sayıda arkadaËı, sevgili-
si ve yasak aËkı vardır. Hep ineklerle ve buzaÊılarla oynar ve 
Vùndåvan ormanlarındaki meyve bolluÊunun ve gúzel kokulu 
aÊaÔların keyfini Ôıkarır. Vraja-gopÏlerle beraber Yamunå’da 
yıkanarak nehre zevk verir ve Vùndåvan’ın deÊiËik kuñjalarında 
(ormandaki koruluklar) bir súrú Oyuna sahiptir. Onun yaËamı, 
tatlı ve harikulade Oyunlarla dolu bir yaËamdır. Nåråyaò, yúce 
yaratan Vi£òu, bóylesine olaÊanústú Oyunlara sahip değildir. 

Kù£òa Yeryúzúndeyken, Yúce Tanrı’nın diÊer bútún form-
ları ve yarı tanrılar ve de ulu bilgeler Onun muhteËem Oyun-
larını duyunca ËaËkınlıÊa dúËtúler. Aslında, aËkın ve maddesel 
dúnyaların túmú, Nanda Mahåråj’ın oÊlu olarak zuhur eden 
Kù£òa’nın Oyunlarını górünce ËaËkınlıÊa dúËtú.

Nanda Mahåråj, Kù£òa’nın úvey babası, Ôobanlardan oluËan 
bir topluluÊun kralıydı, ama bir Ëatoya sahip deÊildi; varlıklı 
bir evi hatta sabit bir konutu bile yoktu. Sazlardan ev yaparak 
ya da neresi uygunsa orada yaËayarak bir otlaktan diÊer otlaÊa 
taËınırdı, ama avlusunda Tanrı Katının Yúce Şahsiyeti oyun 
oynardı. 

Brahmå’nın yanılgısı 

Bir keresinde, Yúce Brahmå o oyuna katılmaya geldi. Oyuna 
katılmaya gelince aklı karıËtı. Kù£òa’nın kim olduÊunu anlaya-
madı. Şóyle dúËúndú, “Burada oyun oynayan bu Ôocuk da kim 
acaba? Onu ben yaratmadım! Burada neler oluyor?”

Brahmå meditasyon yaptı ve meditasyon yoluyla anladı ki 
Kù£òa Tanrı Katının Yúce Èahsiyetidir—ama inanamadı. Şóyle 



dúËúndú, “Tanrı Katının Yúce Èahsiyeti, Nanda Mahåråj’ın 
avlusunda nasıl sıradan bir Ôocuk gibi oynuyor olabilir? Bu 
imkÕnsız!”

Brahmå, Kù£òa’nın gerÔekten Tanrı Katının Yúce Èahsiyeti 
olup olmadıÊını anlamak iÔin bútún inekleri, buzaÊıları, kız ve 
oÊlan Ôobanları Ôaldı, hepsini bir maÊaraya kapattı ve Ôekip gitti.

Ertesi gún dóndú ve hayretler iÔinde górdú ki her Ëey yerli 
yerinde. Kù£òa dıËarıda herkesle oyun oynuyor! 

Brahmå şaşırdı ve dúËúndú, “Ben dún herkesi maÊaraya 
kapatıp gitmiËtim, oysa şimdi buradalar, aynen dún oldukları 
gibiler. Belki de maÊarada bir delik vardı ve kaÔtılar.”

Brahmå maÊaraya gitti ve Kù£òa’nın iÔeride herkesle oyun 
oynadıÊını górdú. MaÊaradan Ôıktı ve Kù£òa’nın dıËarıda yine 
oyun oynadıÊını ve etrafındakilerle birlikte eÊlendiÊini górdú!

Brahmå o zaman anladı. AvuÔlarını birleËtirip Kù£òa’ya 
yaklaËtı ve dedi ki, “Ah Yúce Tanrım, hata ettim. Sen her zaman 
bana bilinÔ veriyorsun ve hatırlamamı sağlıyorsun ve ben Seni 
her zaman unutuyorum. Seni unuttum ve Sen beni bir kez daha 
uyardın. Lútfen saygısızlıklarım iÔin beni baÊıËla. İtiraf ederim 
ki, kim Seni, Kù£òa’yı, Tanrı Katının Yúce Èahsiyetini, ya da 
Senin sınırsız Oyunlarını bildiÊini sóylüyorsa sóyleyebilir, ben 
diyorum ki, Seninle ilgili hiÔbir Ëeyi zihnimle, sózlerimle ve 
eylemlerimle anlayamam.” 

jånanta eva jånantu, kiì bahøktyå na me prabho
manaso vapu£o våcho, vaibhavaì tava go-charaè

(çrÏmad-Bhågavatam, 10.14.38)

“Daha fazlasını sóyleyemem. Sadece diyebilirim ki, Seni bil-
diklerini ya da Senin Oyunlarını anladıklarını sóyleyenler 
bóyle diyebilirler oysa ben Senin sınırsız Oyunlarının kúÔúcúk 
bir parÔasını bile anlayamadıÊımı sóylúyorum.”

Kù£òa’nın Tatlı Oyunları 59



Kalbin Dini60

Bu, çrÏla Røpa GoswåmÏ’nin baËka hiÔbir enkarnasyona ya 
da avatåra deÊil Kù£òa’ya ait olduÊunu sóylediÊi ilk niteliÊe:  
Kù£òa’nın Vùndåvan Dhåm’daki olaÊanústú oyunlarına bir 
órnektir.

Brahmå kapıda 

Kù£òa’nın Oyunlarının ústúnlúÊúnú gósteren olaylardan bir 
diÊeri de Brahmå’nın bir keresinde Kù£òa’yı ziyaret etmek 
iÔin Dwårakå’ya gitmesidir. Oraya varınca bir súrú muha-
fızla karËılaËmıËtı. Brahmå Ôok fazla gúce sahiptir ama ora-
da gúcúnún iËe yaramadıÊını górdú aksi hÕlde birden bire 
Kù£òa’nın karËısında belirebilirdi. 

Brahmå kapıda bekledi ve muhafızdan Kù£òa’ya geldiğini 
bildirmesini istedi. Muhafız Kù£òa’yı haberdar edince, Kù£òa 
“Hangi Brahmå?” diye cevapladı.

Brahmå mistik gúcú sayesinde bunu duymuËtu, Ëóyle 
dúËúndú, “Bu ne saÔma soru? Ben Brahmå’yım! Kù£òa benim 
Brahmå olduÊumu biliyor.”

Sonra—kibar bir beyefendi olan—Brahmå muhafızdan 
Kù£òa’ya kendisinin chatur-mukhÏ Brahmå, dórt baËlı Brahmå 
olduÊunu bildirmesini rica etti. Muhafız Kù£òa’yı bu konuda 
bilgilendirince Kù£òa Ëóyle dedi, “Ah, o Brahmå mı! Getirin, 
iÔeri alın.”

Brahmå iÔeri girdikten sonra Kù£òa Brahmå’ya büyük saygı 
gósterdi. Èóyle dedi, “Uzun súre kapıda bekledin. Lútfen kusu-
ra bakma. Gel, otur. Neden geldin?”

Brahmå, “O soruya daha sonra cevap veririm, ama ónce Sen 
bana neden ‘Hangi Brahmå?’ diye sorduÊunu sóyle. Benden 
baËka Brahmå mı var?”



Kù£òa hafifÔe tebessúm etti ve bútún Brahmå’ları hatırladı. 
Pek Ôok Brahmå vardır. Her evren kendi Brahmå’sına sahip-
tir ve Ôok ama Ôok fazla sayıda evren vardır. Brahmå’lar birer 
birer geldiler. Biri dórt baËlı, biri sekiz baËlı, biri on baËlı, biri 
yúz baËlı ve biri bin baËlı—binlerce Brahmå Kù£òa’yı górmeye 
geldi ve hepsi birer birer Kù£òa’nın nilúfer ayaklarına secde 
etti. Mucizevi Ëekilde hepsini barındıracak yer oluËtu ve dórt 
baËlı Brahmå onların karËısında bir bócek gibi kaldı. Sonra bir 
anda hep birden ayaÊa kalktılar ve sordular, “Biz neden bu ka-
dar Ëanslıyız ki, Ey Tanrım, bizi hatırladın? Arzun nedir?”

Kù£òa dedi ki, “Ónemli birËey deÊil. Sadece sizleri 
górmek istedim. Uzun zamandır górmemiËtim. Èimdi kendi 
mekÕnlarınıza gidebilirsiniz.”

Brahmå’ların hepsi gittikten sonra, dórt baËlı Brahmå Ëóyle 
dedi, “Sorum cevaplanmıË oldu. Çok Ëanslıyım ki Senin Oyun-
ların benim brahmåòàamda da (evren) súrúp gidiyor. GerÔekten 
de Ôok Ëanslı olduğumu hissediyorum.” Brahmå Kù£òa’ya pek 
Ôok dua sundu, Kù£òa da ona merhametini verdi ve Brahmå 
mutluluk iÔinde kendi úlkesine dóndú. 

Bunlar Kù£òa-lÏlåda, ózellikle de Vùndåvan Dhåm’da 
gerÔekleËen Oyun túrleridir. Hepsi de vecdle doludur ve 
mucizevÅdir—sarvådbhuta-chamatkåra-lÏlå-kallola-våridhiè. 
Vùndåvan Dhåm’da—ineklerle, Vraja-bålakalarla, Vraja-
gopÏlerle ve túm Vraja-våsÏlerle—gúnde yirmi dórt saat súren 
ve herkes iÔin harikulade olan bóylesi Oyunlar Nåråyaò lÏlå’da 
yoktur. 

Akıl almaz oyunlar 

Mahåprabhu Kù£òa’nın tüm Oyunlarının akıl almaz—achintya 
bhedåbheda-tattva—olduÊunu sóyledi. Buradan onları anla-
mak múmkún deÊildir. Biz maddesel bilince sahip bir dúnyada 
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yaËıyoruz dolayısıyla buradan aËkın bilinci ve Kù£òa’nın Oyun-
larını anlamamız múmkún değildir. 

Mahåprabhu, PurÏ’de her akËam Svarøp Dåmodar ve 
Råmånanda Råya ile GambhÏrå’da konuËurdu. Bir akËam 
ChaòàÏdås’ın Ëiirini konuËuyorlardı. ChaòàÏdås bir Ëiirde 
Ëóyle demiËti, “İnce bir iple daÊların zirvelerinden bir kol-
ye yapılabileceÊini ya da bir filin órúmcek aÊıyla kıskıvrak 
baÊlanabileceÊini kimin aklı alırsa, o Kù£òa’nın Oyunlarını an-
layabilir.” Kù£òa’nın Oyunlarını anlayabilmeden ónce bir fili 
bir órúmcek aÊıyla baÊlayabileceÊinize inanmanız gerekir. 

 Ben çrÏla Guru Mahåråj’ın misyonuna ilk katıldıÊım zaman, 
bana iki Ëeyi yapıp yapamayacaÊımı sordu. Dedi ki, “Zihninin 
peËinden gitmekten vazgeÔebilir misin ve benim talimatımı iz-
leyebilir misin?” Ben, “Evet,” dedim ve Guru Mahåråj mutlu 
oldu. Sonra Ëóyle dedi, “BildiÊin Ëarkıları unutabilir misin?” 
Ben Vai£òava bir ailede doÊmuËtum ve babam únlú profes-
yonel bir Ëarkıcıydı. Bu nedenle, bir miktar Ëarkı sóyleme ka-
pasitem vardı ve Vai£òava Ëarkılarının hepsini ezberlemiËtim. 
Guru Mahåråj beni Kù£òa Dås BåbåjÏ Mahåråj’ın ónúnde Ëarkı 
sóylettirerek, sóyleme stili, ólÔú, vb. konularda sınadı. BåbåjÏ 
Mahåråj’ın ónúnde okudum, o da Guru Mahåråj’a benim pek 
Ôok Ëarkı bildiÊimi ve iyi bir Ëarkıcı olduÊumu sóyledi. 

BirkaÔ gún sonra Guru Mahåråj bana o Ëarkıları unutma-
mı sóyledi. Onların sahajiyå Ëarkıları olduÊunu ve eÊer on-
ları okursam o durumun kórükleneceğini sóyledi. O Ëarkıları 
okumayacaÊımı sóyledim. Bana çaraòågati adlı bir kitap verdi 
ve otuz iki Ëarkı iËaretledi. Benden onları bir haftada ezberle-
memi istedi ve madhura-rasa Ëarkılarının daha sonra geleceÊini 
sóyledi. Èóyle dedi, “Ruchi aËamasından sonra kalbinde ken-
dilerini gósterecekler. Ruchi yani tat alma pozisyonunu elde 
edince, onları óÊrenebilirsin.”



Røpa GoswåmÏ bunu birbirini izleyen aşamalar şeklinde 
gósterdi:

ådau ßraddhå tataè sådhu-saígo ’tha bhajana-kriyå
tato ’nartha-nivùttiè syåt tato ni£éhå ruchis tataè

 (Bhakti Rasåmùta Sindhu, 1.4.15) 

Adanmış kulun Vùndåvan nedir, Govardhan nedir, Yamunå, 
orman ve Kù£òa-lÏlå Oyunları nelerdir bilmesi gerekince, tes-
lim olmuË ruhun kalbinde her şey kendisini gósterecektir. çrÏla 
Guru Mahåråj’ın kitabı çrÏ çrÏ Prapanna-jÏvanåmùtam’ın anla-
mı işte budur, “Teslim OlmuË Ruhların YaËam Nektarı.” 

çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin avuntusu

Kù£òa, RådhåråòÏ ve Vraja-gopÏlerle Kuruk£etra’da karËılaËtığı 
zaman, Ëóyle dedi: 

mayi bhaktir hi bhøtånåm, amùtatvåya kalpate
di£éyå yad åsÏn mat-sneho, bhavatÏnåì mad-åpanaè

(çrÏmad-Bhågavatam, 10.82.44)

“Bana sunulan adanmıË hizmet Beni elde etmek iÔin yegÕne 
yoldur, Benim sevgili gopÏlerim. Benim size dónmemin tek ne-
deni, Bana beslediÊiniz ve iyi Ëans sayesinde edindiğiniz aËk 
ve muhabbettir.”

Hindistan’da, gúneË tutulması sırasında Kuruk£etra’ya git-
mek ve oradaki bir gólde yıkanmak adettir. Hindistan’ın dórt 
bir yanından insanlar bunu yaparlar. Kù£òa kraliÔeleriyle bir-
likte Dwårakå’dan Kuruk£etra’ya gitti, RådhåråòÏ ile gopÏler 
de Onunla buluËmak iÔin Vùndåvan’dan oraya gittiler. 

GopÏler Kù£òa’nın kraliÔeleriyle karËılaËtıkları zaman, 
kraliÔeler onlara Ëóyle dediler, “Aslında bizler Kù£òa’yı elde 
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etmiş deÊiliz. Onun dalgın olduÊunu dúËúnúyoruz Ôúnkú ne 
dúËúndúÊúnú bilemiyoruz. Bazen uyurken ve rúya górúrken, 
‘Ah Lalitå, Ah Vißåkhå, Ah Yaßodå, Ah RohiòÏ Anne!’ diye 
sesleniyor. Rúya górúrken bir súrú Ëey sóylúyor. Bütün Vraja-
gopÏlerin ve Vraja-bålakaların adlarını pek Ôok kez duy-
duk ve sizler Ëimdi buradasınız. Kù£òa ister Mathurå’da ister 
Dwårakå’da yaËasın sizleri her zaman hatırlıyor.” Kù£òa’nın 
kraliÔeleri, Vraja-gopÏleri iËte bóyle yücelttiler.

Kù£òa Vraja-gopÏlerle Kuruk£etra’da ilk kez karËılaËınca, 
onlar Kù£òa’ya “Seni ne kadar bekleyeceÊiz?” diye sordular.

O da Ëóyle dedi, “Kısa bir súre sonra, bir kaÔ yıl son-
ra Vùndåvan’a dóneceÊim. DónmeyeceÊimi dúËúnmeyin. 
Dónmeye mecburum. Benim burada yaËadıÊımı sanmayın. As-
lında Ben hepinizle birlikte Vùndåvan’da yaËıyorum. Her gún 
Vùndåvan’da Benimle berabersiniz. Benimle birlikte ne yapı-
yorsanız olumludur. Siz olumsuz olduÊunu dúËúnúyorsunuz, 
ama olumludur. Olumsuz olan Benim burada yaptıÊımdır. Her 
gún Vùndåvan’da Oyunlarım súrúp gidiyor ve her gún Benimle 
beraber oluyorsunuz. Her gún Beni besliyorsunuz ve bu olum-
ludur. Orada ne yapıyorsanız olumludur.”

Kù£òa gopÏlere, [“Sizi górmek iÔin Vùndåvan’a dóneceğim,” 
anlamında—Ed.] Mayi bhaktir hi bhøtånåm deyince buna 
inandılar. Kù£òa Dås Kaviråj GoswåmÏ’nin, çrÏ Chaitanya-
charitåmùta’da bu ßlokaya yukarıdakinden ónce yer vermesi-
nin nedeni budur:

eta tåíre kahi kù£òa,     vraje yåite satù£òa,
eka ßloka paài’ ßunåila

sei ßloka ßuni’ rådhå,     khåòàila sakala bådhå,
kù£òa-pråptye pratÏti ha-ila 

“Kù£òa, çrÏmatÏ RådhåråòÏ ile konuËurken Vùndåvan’a dónmek 
iÔin Ôok búyúk arzu duydu. RådhåråòÏ’nin bútún sıkıntılarını 



gideren ve Onun Kendisine tekrar kavuşacağına dair teminat 
veren bir ayet dinletti.”

EÊer birine birËeyi etraflı bir şekilde, bire bir sóylerseniz, an-
lar. EÊer birine, “Dún prasådam yiyorduk ve sen bana kızarmıË 
subji veriyordun, konuËup gúlúyorduk,” derseniz, eÊer bunu 
ona etraflıca sóylerseniz, size inanmak durumundadır. “Evet, 
evet, óyle oldu,” diye dúËúnecektir.

Dolayısıyla aËaÊıdaki ßlokayı duyduktan sonra RådhåråòÏ 
iyi besin almış oldu:

mayi bhaktir hi bhøtånåm, amùtatvåya kalpate
di£éyå yad åsÏn mat-sneho, bhavatÏnåì mad-åpanaè

 (çrÏmad-Bhågavatam 10.82.44)

“EÊer Sen, RådhåråòÏ, Benim sóylediklerimi duyuyorsan, 
gerÔek olduÊunu anlayacaksın. Ben her gún seninle yaËıyorum. 
Vùndåvan’da her gún Oyunlarım var ve Sen her gún Benimle 
berabersin. Her gún Beni doyuruyorsun ve bu da olumludur.”

çachÏ Anne’nin sevinci

Mahåprabhu, Dåmodar’ı NabadwÏp’e gónderdi ve çachÏ 
Anne’ye Ëunları sóylemesi iÔin talimat verdi, “Ben her gún 
Benim iÔin hazırladıÊın prasådamı yemeye geliyorum.” 
Mahåprabhu dedi ki, “çachÏ Anne rúya górdúÊúnú sanıyor. 
Bu bir rúya deÊil. Ben her gún onun kendi eliyle hazırladığı 
şeyleri yiyorum. Bunu ona sóyle ve ona dún geldiğimi ve on-
dan prasådam yediğimi hatırlat. O, Deity’ler iÔin ßak, vb. pek 
Ôok gúzel yemek hazırlıyor ve sonra onları Bana veriyor, ben 
yediÊim zaman da Ôok seviniyor. Ama rúya górdúÊúnú sanı-
yor. Tabakta hiÔbir Ëey olmadıÊını górúnce, tabaÊa yemek kap-
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larından yemek koymayı unuttuÊunu dúËúnúyor. MutfaÊa gi-
diyor, kaplarda yemek olmadıÊını górúyor ve rúya górdúÊúnú 
dúËúnúyor. Olumlu gerÔek Ëu ki hepsini Ben yedim. Bunu anne-
me hatırlat, inanacaktır.” Bu birine birşeyi etraflıca sóylemenin 
bir órneğidir. 

Kù£òa her zaman Vùndåvan’da yaËar 

Kù£òa RådhåråòÏ’ye ve gopÏlere her gún Vùndåvan’a gittiÊini 
ve onlarla oynadıÊını sóyleyince, buna inandılar. 

Aslında Kù£òa Vùndåvan’ı asla terk etmez. Hep Vùndåvan’da 
yaËar. 

kù£òo ’nyo yadu-sambhøto,
yaè pøròaè so ’sty ataè paraè

vùndåvanaì parityajya,
sa kvachin naiva gachchhati

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Antya 1.67)

Vùndåvanaì parityajya, sa kvachin naiva gachchhati. çrÏla 
Røpa GoswåmÏ, Kù£òa’nın Vùndåvan’ı bir an olsun terk 
etmediÊini sóyledi. Kù£òa orada Vraja-bålakalarla, sakhÏlerle, 
gopÏlerle, vb. yaËar. Kù£òa’nın Oyunları Vùndåvan’da her za-
man sürüp gidiyor.

Vecd dolu vahiy 

Her akËam Mahåprabhu, iki Ôok yakın dostu Svarøp Dåmodar 
ve Råmånanda Råya ile birlikte, Jayadev’in GÏta-Govinda, 
Jagannåtha-vallabha-nåéaka, çrÏ Kù£òa-karòåmùta ve ChaòàÏdås 
ile Vidyåpati’nin Ëarkılarındaki vecdi dinledi ve tattı:



chaòàÏdåsa, vidyåpati,     råyera nåéaka-gÏti,
karòamùta, ßrÏ-gÏta-govinda

svarøpa-råmånanda-sane,     mahåprabhu råtri-dine,
gåya, ßune—parama ånanda

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 2.77) 

Onlar çrÏ Kù£òa’nın gerÔek ve doÊrudan beraberliğini elde 
edebildiler. Jayadev, Vidyåpati ve ChaòàÏdås’tan sonra o túr 
Ëarkıları sadece Røpa GoswåmÏ sóyleyebildi.

Bir kez Kù£òa-lÏlå anlatmaya baËlayınca duramazsınız. Óyle 
Ôok vecd vardır ki duramazsınız.

madhuraì madhuraì vapur asya vibhor
madhuraì madhuraì vadanaì madhuram
madhu-gandhi mùdu-smitam etad aho
madhuraì madhuraì madhuraì madhuram

 (Kù£òa-karòåmùta, çrÏ Bilvamaígala ëhåkur)

çrÏla Guru Mahåråj Kù£òa-lÏlå anlatırken, karËısında kimin 
olduÊunu unuturdu. KonuËurken, orada kim var, kim dinliyor, 
unuturdu.

Guru Mahåråj GåyatrÏ Mantram’ın anlamını veriyor

Bir gún Guru Mahåråj’a Ëóyle dedim, “Siz GåyatrÏ Mantram’ın, 
ûg Veda mantranın vb.nin anlamını veriyorsunuz, Vedalar ise 
anlamlarının aÔıklanmaması gerektiÊini sóylúyor. Bu ózel bir 
konu, dolayısıyla neden veriyorsunuz?”

çrÏla Guru Mahåråj dedi ki, “Ah Govinda Mahåråj, ne-
ler dúËúnúyorsunuz? GåyatrÏ mantradan gelen ifadeler ve 
dúËúnceler nedir? Biz GåyatrÏ Mantram’ı diÊer kiËilere veri-
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yoruz, onlar múkemmeliyete ulaËtıktan sonra úzerinde medi-
tasyon yapacaklar ve onu hissedecekler. Kimse múkemmeliyet 
gerÔekleËmeden ónce birËey vermiyor. EÊer ben vermesem, sa-
nırım gelecekte hiÔ kimse hiÔbir Ëey vermeyecek. Daha ónce hiÔ 
kimse vermedi, bu yúzden vermem gerektiÊini dúËúnúyorum. 
ÈartlanmıË ruhlar iÔin bu gerekli birËey. Pek Ôok adanmıË kul 
anlamını bilmek istiyor, dolayısıyla ben de veriyorum.” 

Anlam, San Jose Maéh’dan yayınlanan Guardian of 
Devotion’da yer aldı. Sampradåyamızda bulunan herkes 
górdúÊú zaman hayrete dúËtú. Guru Mahåråj’ın verdiÊi Ëeyin: 
GåyatrÏ Mantram’ın, vb.nin iÔsel anlamı olaÊanústú deÊerlidir. 
O her Ëeyi biliyordu ve her Ëeyi bilen de sadece oydu. 

Bir keresinde inekleri otlatmak iÔin Ôayıra gittiÊini ve bir 
aÊacın altına oturup GåyatrÏ Mantram úzerinde meditasyon ya-
parken birdenbire Yúce Tanrı’nın Vißvarøp formunu olduÊu 
gibi górdúÊúnú sóylemiËti. GåyatrÏ Mantram’ın bútún ihtiËamı 
ónúnde tezahúr etmiş. Onun GåyatrÏ Mantram ile ilgili ilk de-
neyimi oydu. 

Ondan sonra Guru Mahåråj’ın pek Ôok deneyimi oldu, ama 
eÊer anlatacak olsaydı diÊer insanların anlaması gúÔ olurdu. 
Yani, eÊer almak iÔin iyi bir alıcınız yoksa, nasıl alabilirdiniz? 
Duvar radyo dalgalarını alamaz. Bizim iÔimiz aËkın bilgiyi 
alacak Ëekilde ayarlanmadı. AËkın bilgi iÔimizde olabilir ama 
onu almaya ayarlanmadık. EÊer kendimize hasas ayar yapar-
sak yani kendimizi uyarlarsak kalbimize ilham yoluyla her Ëey 
gelir.

hùdaya haite bale jihvåra agrete chale
ßabda-røpa nåche anuk£aòa
kaòéhe more bhaíge svara, aíga kaípe thara thara
sthira haite nå påre charaòa

 (çaraòågati, çr^ Bhaktivinoda ëhåkur)



Biz aËkın bilgiyi almaya iÔsel olarak ayarlanınca, mantra zorla 
gelir ve dilimizde dans eder. Bu, Mahåprabhu’nun gerÔek dan-
sıdır yani Kutsal Adın gerÔek dansı. 

tuòàe tåòàavinÏ ratiì vitanute tuòàåvalÏ-labdhaye
karòa-kroàa-kaàambinÏ ghaéayate karòårbudebhyaè spùhåm
chetaè-pråígaòa-saíginÏ vijayate sarvendriyåòåì kùtiì
no jåne janitå kiyadbhir amùtaiè kù£òeti varòa-dvayÏ

 (Vidagdha-mådhava, 1.15)

çrÏla Røpa GoswåmÏ Kutsal Ad’ın yúceliklerini bu şekilde dile 
getirince, çrÏla Haridås ëhåkur Ëóyle dedi, “Ben Kutsal Ad’ı bu 
túrlú anlatan bir ßlokayı daha ónce hiÔ duymadım. Kutsal Ad’ın 
pek Ôok yúceliÊini duydum ama bu túrlú bir ßlokayı hiÔ duy-
madım.” Bunu sóyleyen Haridås ëhåkur bir siddha mahåtmå 
(múkemmel ruh) idi.

“Zikir yaparken mantra kendisini dilimizde gósterir. O za-
man bize milyonlarca dile sahip olmak iÔin büyük istek gelir. 
EÊer onlara sahip olursak tatmin oluruz. Kù£òa’nın gerÔek 
formunu duyunca milyonlarca kulaÊa ózlem duyarız. Chetaè-
pråígaòa-saíginÏ vijayate sarvendriyåòåì kùtim. Mahåmantra 
zihnimizde dans ettiği zaman, zihin dans eder.” 

çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur, Kutsal Ad zihinsel boyutta ken-
disini gósterince, Kù£òa-Nåma’nın mevcudiyetiyle zihin enkaz 
hÕline gelir, dedi. İşte gerÔek Kù£òa-Nåma odur. 
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Bölüm 2

Krsna’nın Harikulade Dostları

atulya-madhura-prema-maòàita-priya-maòàalaè

“O, evlilikle ilgili aËk faaliyetleri sırasında, 
her zaman Kendisine benzersiz aËk besleyen 

sevgili kullarıyla Ôevrilidir.”
 

çrÏla Røpa GoswåmÏ’nin aÔıkladıÊı ve Yúce Tanrı’nın hiÔbir 
formuna deÊil sadece Kù£òa’ya ait olan bir sonraki nitelik 
Ëudur, Kù£òa Kendisine her zaman aşk ve muhabbetle hiz-

met eden harikulade dostlara sahiptir: atulya-madhura-prema-
maòàita-priya-maòàalaè. çrÏ Vùndåvan Dhåm’da bulunan túm 
Vraja-våsÏler ve Kù£òa’nın dostları mucizevi hizmetleriyle, 
mucizevi inanÔlarıyla ve mucizevi aşklarıyla Kù£òa’ya gúnde 
yirmi dórt saat zevk verirler. Nåråyaò ve Tanrı’nın diÊer enkar-
nasyonları bu niteliÊe sahip deÊildirler. Onlar hizmetkÕrlarının 
bóylesine doÊal, sevgi dolu adanmıËlık muhabbetini cezbede-
cek bu kadar cazip bir karaktere sahip deÊildirler. 

BeË túr iliËki 

Vùdåvan Dhåm’da, Kù£òa’ya adanmıË kulları tarafından beË 
túr ilahi iliËki vasıtasıyla her zaman hizmet edilir: ßånta-rasa, 
dåsya-rasa, sakhya-rasa, våtsalya-rasa ve madhura-rasa. 



Sakhya-rasa’da Kù£òa’nın arkadaËları, sanki Onunla eËit 
pozisyona sahiplermiË gibi her an Onun kalbine zevk ver-
meye ÔalıËırlar. Herhangi birËey yedikleri zaman ve Ôok 
gúzel olduÊunu hissedince, yarısı yenmiË de olsa, Ëu sózlerle 
Kù£òa’ya verirler, “Ah Kù£òa, bu elma Ôok gúzel, bir tadına 
bak. Bu ßa Ôok iyi, lútfen bir dene. Bu mango harika, haydi 
ye!” Ya da, “Bu oyun Ôok iyi. Haydi oynayalım.” Onlar Kù£òa 
ile oyun oynarlar ve kendilerinin Onunla eËit olduÊunu duyum-
sarlar—sadece Kù£òa biraz daha ózeldir.

Govardhan-dharåò-lÏlåda Kù£òa Govardhan Tepesi-
ni kaldırmıË ve yedi gún boyunca havada tutmuËtu. Çoban 
oÊlanlar, yetiËkin Ôobanlar ve hatta Ôoban kızlar Ona yardım 
etmek iÔin ellerine sopalar aldılar. 

Èóyle dúËúndúler, “Kù£òa Govardhan Tepesini olduÊu gibi 
eline aldı. KuËkusuz ózel bir gúcú var, ama yine de Ona yardım 
etmeliyiz.”

Ebeveyn hizmeti: våtsalya-rasa

Kù£òa’nın anne ve babasının—Nanda Mahåråj’ın ve 
YaßodåmayÏ’nin ve de Rohiòi’nin—Ona ne Ôok hizmet ettikle-
rini herkes duymuËtur. Bu yoÊun hizmetkÕrlıÊın bir órneÊi çrÏ 
Dåmodarå£éakam’ın ßlokalarında gósterilir:

rudantaì muhur netra-yugmaì mùjantaì
karåmbhoja-yugmena såtaíka-netram
muhuè ßvåsa-kampå-trirekhåíka-kaòéha-
sthita-graiva-dåmodaraì bhakti-baddham

Bu ßlokadaki ifade Ôok hoËtur. Yaßodå Anne ófke iÔinde. 
Kù£òa’yı kovalıyor ve yaramazlık yaptıÊı iÔin Onu yakalamak 
ve dóvmek istiyor. Kù£òa kaÔıyor ve omuzunun úzerinden ar-
kasına bakıyor, sonra gózleri yaËlarla dolu olduÊu iÔin artık 
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hiÔbir Ëey góremez oluyor. Çok korkuyor, rudantaì muhur 
netra-yugmaì mùjantaì. Nefesi kesiliyor ve son derece yor-
gun. Çok fazla acı Ôekiyor, muhuè ßvåsa-kampå-trirekhåíka-
kaòéha.

Nåråyaò-lÏlå Oyunlarında bu nitelikleri górmezsiniz. Kù£òa, 
Sach-chid-ånanda vigrahadır, Tanrı Katının Yúce Èahsiyeti’dir 
ve çrÏ Dåmodarå£éakam’ın diÊer ßlokalarında bu canlı olarak 
ifade edilmiËtir. Son dórtlúk ózellikle de gúzeldir:

namas te ’stu dåmne sphurad-dÏpti-dhåmne
tvadÏyodråyåtha vißvasya dhåmne
namo rådhikåyai tvadÏya-priyåyai
namo ’nanta-lÏlåya devåya tubhyam  

Yaßodå Anne Kù£òa’yı bir iple baÊlamak ister. O ipten bir ıËık 
yayılmıËtır ve yazar Ëóyle der, “Ben o ipe secde ederim,” na-
mas te ’stu dåmne sphurad-dÏpti-dhåmne. Yaßodå Anne kimi 
baÊladı? Bútún YaratılıËın Yaratıcısını iple baÊladı. Yaßodå 
Anne Kù£òa’yı belinden iple baÊladı! İËte bunlar Kù£òa ve 
Onun adanmıË kulları arasında Vùndåvan Dhåm’da gerÔekleËen 
våtsalya-rasa Oyunlarıdır. 

Madhura-rasa, çrÏmati RådhåråòÏ’nin oyunları 

Dåmodarå£éakam’ın son ßlokasında, yazar madhura-rasadan, 
Kù£òa’nın evlilik Oyunlarından sóz eder. Èóyle der, Namo 
Rådhikåyai tvadÏya-priyåyai, namo ’nanta-lÏlåya Devåya 
tubhyam—“Ben daha fazlasını sóylemek istemiyorum; Sadece 
diyebilirim ki Rådhikå’ya ve Yúce Tanrı’ya secde ederim. Ben 
Senin bu maddesel dúnyada tezahúr eden ve ilahi dostlarınla 
aranda geÔen aËkın Oyunlarına dair hiÔbir Ëey sóyleyemem. 
Senin Oyunların sonsuzdur. Onların baËı da sonu da yoktur.”
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Burada yazar çrÏmati RådhåråòÏ’nin yúceliklerine de iËaret 
ediyor: “Ben RådhåråòÏ’nin Oyunları hakkında daha fazla 
birËey sóyleyemem. O Oyunlar baËlangıÔsızdır ve Efendisi 
Kù£òa ile, pråòa-vallabhası ile, kalbi ve ruhu ile yirmi dórt saat 
boyunca devam edip gider. RådhåråòÏ canların canı, yakınların 
en yakınıdır.”

Madhura-rasa ile ilgili daha fazla órnek

RådhåråòÏ’nin hizmeti yukarıdaki ßlokada kısaca ifade 
edilmiËtir. çrÏla Baladev Vidyåbhø£aò Ôok gúzel bir baËka 
ßloka vermiËtir:

govindåbhidha mandiråßrÏta
padaì hastastha ratnadivat
tattvam tattva vidhuttama
k£ititale yo darßayan chakratuè

O der ki, “EÊer bir kiËi eliyle havada bir múcevher tutuyorsa, 
onun deÊiËik kesitlerini yavaşÔa dóndürerek múcevherin gü-
zelliğini gósterebilir. Røpa ve Sanåtan GoswåmÏ’lerin her biri 
Yúce Èans TanrıÔası tarafından durmadan hizmet edilen ve Go-
vinda Adıyla bilinen múcevheri elleriyle havada tutmuşlar ve 
dünyaya Onun güzel formunu góstermişlerdir.” 

Sadece RådhåråòÏ bu túr hizmette bulunabilir. Røpa ve 
Sanåtan GoswåmÏ'ler de yapabilirler; ama RådhåråòÏ’nin mer-
hameti olmadıkÔa kimse bunu yapamaz. HiÔ kimse bu túr 
mústesna bir hizmete ikinci bir órnek olamaz. O Kendisinin 
órneÊidir. 

Jayadev GoswåmÏ, ChaòàÏdås, Røpa GoswåmÏ, Råmånanda 
Råya ya da farklı GoswåmÏ’ler vasıtasıyla bu dúnyaya Rådhå 
ve Kù£òa’nın Ôok deÊerli Oyunlarından kúÔúcúk kıvılcımsı bir 
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ıËık gelmiştir. Az miktarda kıvılcımsı bir ıËık bu dúnyaya gelir 
ve biz o yolla Ôok az bir kısmını anlarız.

Biz Kù£òa’nın Oyunlarını ve Kù£òa’nın adanmıË kullarıyla 
Vùndåvan Dhåm’da, madhura-rasada gerÔekleËen iliËkilerini 
idrak etmekten aciziz. ÚÔ grup Vraja-gopÏ vardır. Biri yeni-
yetme gruptur, bir diÊeri olgun ve evli olanlardır, úÔúncú ise 
sevgili konumundaki gruptur. Biz şu anda bulunduÊumuz 
pozisyondan bu Oyunları idrak edemeyiz. Jayadev GoswåmÏ 
RådhåråòÏ’nin Oyunlarıyla ilgili pek Ôok ßloka yazmıËtır, bun-
lar birinci gruba, yeniyetme gruba dahildir ve yapılacak en iyi 
Ëey onları aÔıklamaya ÔalıËmamaktır.

AËk dolu Ëefkat: Vùndavån yasası 

Vraja-gopÏlerle ilgili madhura-rasadaki bir diÊer órnek, 
Prabodhånanda SaraswatÏ tarafından yazılan dórtlúkte 
gósterilir. Bu dórtlúkte Kù£òa Ëóyle der, “RådhåråòÏ ónúmde 
yúrúrken ve Ben onun giysisinden gelen hafif bir esinti duyum-
sayınca ‘Ah, ne kadar Ëanslıyım,’ diye dúËúnúrúm.” 

yasyåè kadåpi vasanåñchala-khelanottha-
dhanyåtidhanya-pavanena kùtårthamånÏ
yogÏndra-durgama-gatir madhusødano ’pi
tasyåè namo ’stu vù£abhånubhuvodiße ’pi

Prabodhånanda SaraswatÏ iËte bu mucizevÅ ßlokayı yazdı. An-
lamına gelince, “Ben RådhåråòÏ’nin yaËadıÊı yóne secde ede-
rim—ister DoÊu’da olsun ister Batı’da—o yóne boyun eÊerim. 
Ben Onun nilúfer ayaklarına ya da Onun evine secde etmem, 
sadece babasının evinin bulunduÊu yóne secde ederim.” Kù£òa, 
RådhåråòÏ’nin giysisinden gelen hafif esintiyi duyumsayınca 
bóyle hisseder. 



Yaßodå Anne’nin emriyle, RådhåråòÏ her gún Vùndavån’da 
Vraja-bålakalara yemek daÊıtırdı. RådhåråòÏ, Kù£òa iÔin bir 
Ôeşit yemek piËirirdi Ôúnkú Durvåså Muni, merhametiyle Ona 
bir ústúnlúk bahËetmiËti; buna góre RådhåråòÏ kime yemek ya-
parsa o kişinin ómrú uzun olacaktı:

durvåsåra éhåñi teího påñåchena vara
amùta ha-ite påka tåíra adhika madhura

  (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Antya 6.116)

Yaßodå Anne bunu biliyordu, bu nedenle her gún Jaéilå 
ve Kuéilå’dan Kù£òa’ya subji yapması iÔin yengelerini 
góndermelerini rica ederdi. RådhåråòÏ yemeği daÊıtırken, 
eteÊinin esintisi Kù£òa’ya gelir ve Kù£òa Ëóyle duyumsar-
dı, “Ah, ne kadar Ëanslıyım. Ne kadar mutluyum.” Kù£òa, 
RådhåråòÏ’nin giysisinden kúÔúk bir esinti hissetmekle 
yaËamının kutsandıÊını ve doyum bulduÊunu duyumsardı. Bu 
esintinin Kendisine o kadar Ôok ilham verdiÊini dúËúnúrdú 
ki onu tekrar tekrar hissetmek isterdi. RådhåråòÏ’nin eteÊinin 
esintisini hissetmek Ona múkemmel doyum verirdi. Kù£òa bu 
duyguları sadece RådhåråòÏ’nin eteÊinin esintisinden elde edi-
yor, dolayısıyla RådhåråòÏ’nin yakın beraberliÊinden ne kadar 
tatmin bulacaÊını tahmin edebilirsiniz. Bu madhura-rasadır.

Kù£òa ile RådhåråòÏ’nin ve RådhåråòÏ’nin dostlarının 
Vùndåvan Dhåm’da gerÔekleËen Oyunlarının tarzı bóyledir. Bu 
Oyunlar, Govardhan’da, Rådhå Kuòàa’da, çyåma Kuòàa’da, 
Månasa-gaígå’da, Yamunå’da ve RådhåråòÏ’nin evinde, gúnün 
yirmi dórt saati madhura-rasa kapsamında oynanır. Vùndåvan 
Dhåm’ın her yerinde oynanır. 

Nåråyaò bu Oyunları tadamaz. Bu Oyunlar Ona ulaËmaz. 
EÊer ulaËsaydı Oyunların acı olduÊunu dúËúnúrdú. Nåråyaò 
yasalar ve kurallar doÊrultusunda yaËam súrer. Yasalara baÊlı 
bir Ëahsiyettir. Oysa Vùndåvan Dhåm’da yegÕne yasa aËk ve 
muhabbettir, yani Kù£òa-prema.
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Bölüm 3

Krsna’nın Aşkın Flütü

trijagan-månasåkar£i-muralÏ-kala-køjitaè

“O, flútúnún melodik titreËimiyle úÔ dúnyanın 
 tamamındaki zihinleri cezbeder.”

çrÏla Røpa GoswåmÏ tarafından sózú edilen, sadece 
Kù£òa’ya ait olan ve Tanrı’nın baËka hiÔbir formunda 
bulunmayan úÔúncú nitelik Kù£òa’nın aËkın flút Ôalıyor 

olmasıdır: trijagan-månasåkar£i-muralÏ-kala-køjitaè.

Kù£òa’nın flútúnden gelen aËkın ses óylesine tatlıdır ki 
bútún evrenleri cezbeder; ústelik gókyúzúnde milyonlarca ve 
milyonlarca evren bulunmaktadır. Kù£òa’nın flútúnún tatlı se-
sini duyunca herkes yarı deli ve yarı Ôılgın olur. Avlu okyanusa 
benzer, okyanus ise avluya. Kimse bu Ôok tatlı ses titreËiminin 
nereden geldiÊini idrak edemez. çabda, yani ses konusunda uz-
man olan Brahmå ve diÊerleri, Kù£òa’nın flútúnún mucizevÅ 
sesini duyunca şaşkına dónerler.

Hizmet cazibesi 

Kù£òa’nın flútúnún aËkın sesi, Onun sevgili hizmetkÕrlarının 
kalplerini, hizmet eÊilimlerine góre cezbeder. Onun farklı 
hizmetkÕrları sadece bir tek sesten, birbirinden farklı ilham-



lar alırlar. Yaßodå Anne Ëunu duyar, “Ah anne, aÔım. Bana 
sút ile tereyaÊ, vb. ver.” Yaßodå ßønye nanÏ dei må bale, haila 
go£éhera belå ßunaye råkhåle. Çoban Ôocuklar Ëunu duyar-
lar, “Kù£òa bizimle oyun oynamak istiyor. Bizim yanımız-
da olmak istiyor.” RådhåråòÏ baËka Ëey duyar, diÊerleri ise 
baËka baËka Ëeyler. Herkes Kù£òa’nın flútúnden gelen aynı 
sesi kendi hizmet eÊilimine góre duyar ve Kù£òa’nın flútúnún 
mucizevÅ sesini duyan herkes tam anlamıyla şaşkına dóner ve 
hayran olur. 

Èarkının ózgún olanı Kù£òa’nın flútúnden gelen sestir

Bir keresinde Rusya’dan bir bayan bana Kù£òa iÔin múzik 
Ôalmanın uygun olup olmadıÊını sormuËtu. Çok yaratıcı biriydi 
ama múziÊinde Kù£òa’nın Adını hiÔ kullanmadıÊını sóylemiËti. 
Kù£òa’nın Adından hiÔ sóz etmediÊi halde, Kù£òa iÔin múzik 
Ôalarak Kù£òa bilincinde ilerlemenin múmkún olup olmadıÊını 
sormuËtu. 

Ben de ona yaËamın en ústún yararını elde etmek iÔin 
ózgún ses titreËimi ile baÊlantı kurmak gerektiÊini, o sesin ise 
Kù£òa’nın flútúnún sesi olduÊunu sóyledim. Dhruva Mahåråj’ın 
aËaÊıdaki ßlokasını okudum:

sthånåbhilå£Ï tapasi sthito ’haì
tvåì pråptavån deva-munÏndra-guhyam
kåchaì vichinvann api divya-ratnaì
svåmin kùtårtho ’smi varaì na yåche

 (Hari-bhakti-sudhodaya, 7.28 
Chaitanya-charitåmùta, Madhya 22.42)

Vi£òu, Dhruva Mahåråj’a Kendisinden bir üstünlük kabul etme-
sini rica edince, Dhruva Mahåråj Ëóyle dedi, “Ben neden Senden 
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üstünlük kabul edeyim? Sen karËımda duran bir múcevher gibi-
sin, ben ise kırık bir cam parÔası aramaya gelmişim. KarËımda 
dururken Sana baktıÊımda, bir múcevher gibi górúnúyorsun. 
Neden Senden kırık bir cam parÔası kabul edeyim ki?”

Bu gerÔek Ëarkıdır ve Kù£òa’nın flútúnún sesi budur. Bu 
maddesel dúnyadaki bútún titreËimler Kù£òa’nın flútúnden ge-
lir ve o titreËim her yere gider. O sadece bu dúnyada deÊil aËkın 
dúnyada da mevcuttur. Bu dúnyadaki bútún Ëarkılar Kù£òa’nın 
flútúnún tatlı sesiyle aydınlanır ve etkinleşirler.

Aydınlanma ve etkinleËme 

IËıÊın yaydıÊı aydınlık sayesinde her Ëeyi górebiliriz, ancak 
aydınlıÊın kaynaÊını, ózgún ıËıÊı góremeyiz. Ózgún ıËıkla 
baÊlantımız saÊlanınca otomatik olarak aydınlıÊı górúrúz. 
Ózgún ıËıktan ayrı olarak sadece aydınlıÊı górmeye ÔalıËmak 
gerekmez. Bu dúËúnce çrÏmad-Bhågavatam’da (10.20.19) bir 
baËka Ëekilde ifade edilmiËtir:

na raråjoàupaß channaè, sva-jyotsnå-råjitair ghanaiè
ahaì-matyå bhåsitayå, sva-bhåså puru£o yathå

“Bir bulut ayı órtúnce, ayı góremeyiz, ama bulutu ayın yaydıÊı 
aydınlık sayesinde górebiliriz.”

Ózgún ses, Kù£òa’nın flútúnún aËkın dúnyadaki sesidir ve 
bu dúnyadaki bútún Ëarkılar bu sayede aydınlanır ve etkinle-
şirler. Bu dúnyadaki herËey Kù£òa’nın flútúnún sesi ile etkin 
hÕle gelir. 

Biz ózgún sesle, Kù£òa’nın flútúnún sesiyle bir baÊlantı 
elde edince, bu dúnyadaki her Ëey sach-chid-ånanda-maya, 
múkemmel hÕle gelir. Bizler bazen burada Ëarkılar aracılıÊıyla 
zevk almaya ÔalıËırız ve vecd duyguları elde edebiliriz, 



Kù£òa’nın AËkın Flútú 79

ama Kù£òa’nın flútúnún aËkın Ëarkısından gelen duygularla 
karËılaËtırıldıÊında bunlar bir hiÔtir. Bir kez o baÊlantıyı elde 
edince, sóylediÊimiz her Ëarkı Kù£òa’nın óvgúsú doğrultusunda 
olmalıdır, Ôúnkú her Ëeyin ózgún Ëarkısı Kù£òa’nın flútúnden 
gelir. 

Tånsen’in Guru’su 

Bir zamanlar Hindistan’da Tånsen adında únlú bir Ëarkıcı 
varmıË. Èarkı sóylediÊi zaman, gókyúzúnde bir bulut oluËur, 
ateş yanar ve yaÊmur yaÊarmıË. Tånsen Kral’ın múzisyeniymiË 
ve búyúk bir ËarkıcıymıË. Guru’su Haridås’mıË. Kral Akbar 
Tånsen’e bóylesine gúzel Ëarkı sóylemeyi nereden óÊrendiÊini 
sormuË.

Tånsen aslında hiÔbir Ëey óÊrenmediÊini, Guru’su 
Haridås’tan sadece az birËey óÊrendiÊini sóylemiË. “EÊer be-
nim Guru’mun Ëarkı sóyleyiËini duysanız, asla unutmazsınız,” 
demiË.

Akbar Tånsen’e Guru’sunu kendisine getirip getiremeye-
ceÊini sormuË ama Tånsen Guru’sunun bir kralın huzuruna asla 
gelmeyeceÊini Ôúnkú bir kralın buyruğu altında yaËamadıÊını 
sóylemiË. O Tanrı’nın buyruğu altında yaËıyormuË. 

Akbar Ôok akıllıymıË, Ëóyle demiË, “Guru’nu hiÔ olmazsa 
bir kez górmek istiyorum. Beni ona gótúrebilir misin?”

Tånsen cevaplamıË, “Guru’mu górebilirsin ama Ëarkısını 
duyamazsın. Onun Ëarkısı aËkın Ëarkıdır ve sen onu duymak 
iÔin gerekli niteliÊe sahip deÊilsin. Onun merhameti bana bir 
miktar gúÔ verdi ve bu yolla her Ëey bana ifËa olundu.”

Yine de Akbar Haridås’ın Ëarkı sóyleyiËini duymak istemiË. 

Haridås sabahın erken saatinde sóylermiË. Kù£òa’ya óvgúler 
sóyler ve sazdan bir kulúbede yaËarmıË, bu yüzden Akbar      
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sıradan giysiler giymiË ve onun Ëarkı sóyleyiËini duymaya 
gitmiË. Akbar Haridås’ın Ëarkı sóyleyiËini duyunca hayretler 
iÔinde kalmıË. Haridås’ın ayaklarına kapanmıË. 

Daha sonra Haridås’ın Guru’su, çivajÏ, bütün krallıÊını 
Haridås’a vermiË. Haridås çivajÏ’nin óÊrencisi olduğu iÔin ve 
çivajÏ onun almasını istediği iÔin krallıÊı aldıÊını sóylemiş. 
Haridås Akbar’dan her Ëeyi gúzel bir Ëekilde sürdürmeye 
Ôalışmasını rica etmiş. 

Bu uzun hikÕyedir ama anlamı Ëudur, bu dúnyadaki her Ëey, 
aËkın ses titreËiminin ıËıÊı sayesinde etkinleşir. Bu dünyada-
ki bútún şarkılar Kù£òa’nın flútúnún sesiyle etkinleşir. Bútún 
sesler eter vasıtasıyla aktarılır, eter ise maddeseldir. EÊer 
Ëarkılarımızı, Kù£òa’nın flútúnún aËkın ses titreËimi demek olan 
aËkın Ëarkıya baÊlayabilirsek, Ëarkılarımız aËkın hÕle gelir. 

Ses: gólge ve gerÔeklik 

Vedik Kutsal Metinlerde sesin ßabda-brahma olduÊu sóylenir—
ses ruhani bir titreËimdir. Goloka’nın sınır Ôizgisinde yer alır. 
Bu dúnyadaki ses manevi dúnya ile bir baÊlantı elde ettiği 
zaman, Kù£òa’ya gitmek durumundadır. Burada bútún sesler 
Kù£òa’nın flútúnden Ôıkar, ancak bunlar gólge seslerdir. Gólge 
form alınca, gerÔeklik kazanır. Saf forma sahip olur. Sadece 
gólge bize bu kadar zevk verebildiğine góre, kim bilir gerÔek 
Ëarkı bize ne kadar zevk verebilir? Dolayısıyla o gerÔekliÊi ara-
mamız gerekir.

Vedalar’ın kaynaÊının ses olduÊu ve Vedalar’ın madde-
sel titreËim deÊil, aËkın ses titreËimi olduÊu Vedalar’da da 
sóylenmiËtir. Onlar sat-guòa ya da veda-guòa diye adlandırılır-
lar. Bu dúnyadaki her Ëey aËkın titreËimler vasıtasıyla gelir ve     
buradaki her Ëey Kù£òa’nın flútúnden gelen o titreËimler vası-
tasıyla etkinleşir.



Kù£òa’nın flútú ózgún Ëarkıdır ve bútún yaratılıËın canıdır. 
Èarkı kuËkusuz iyi birËeydir ve eÊer burada iyi birËey ise, ora-
da Ôok daha iyi olmak durumundadır. Diyebiliriz ki, Kù£òa’nın 
flút Ëarkısı en ústún múkemmelliÊe sahip Ëarkıdır.

Sesle ËaËkına dónmek 

çrÏla Røpa GoswåmÏ Kù£òa’nın flútúnún sesini óven pek Ôok 
ßloka yazmıËtır.

rundhann ambu-bhùtaß chamatkùti-paraì
kurvvan muhus tumburuì

dhyånåd antarayan sanandana-mukhån
vismåpayan vedhasam

autsukyåvalibhir baliì chaéulayan
bhogÏndram åghøròayan

bhindann aòàa-kaéåha-bhittim abhito
babhråma vaìßÏ-dhvaniè

 (Vidagdha-mådhava 1.27)

“Kù£òa’nın flútúnún sesi aËkın ve maddesel dúnyaları baËtan 
baËa dolaËır. Her Ëeyi neËeyle, vecdle, gúzellikle ve cazi-
beyle sarmalar. Her Ëey o harikulade sesten form alır. Yúce 
Brahmå Kù£òa’nın flútúnún sesini duyunca, nereden geldiÊini 
merak eder. Kù£òa’nın flútúnún sesini duymak herkesi hay-
rete dúËúrúr. Dúnyayı baËında taËıyan Anantadev, Kù£òa’nın 
flútúnú duyup baËını Ôevirir.”

GåyatrÏ, flút Ëarkısı 

Yúce Brahma, Tanrı Vi£òu’nun góbeÊinden doÊan nilúfer 
ÔiÔeÊinden doÊum alınca her Ëeyin kapkaranlık olduÊunu górdú. 
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Kim olduÊunu ve nereden geldiÊini hatırlamaya ÔalıËtı ama 
hiÔbir Ëey anlayamadı. Sonra bir ses duydu, bu ses “tapa” idi. 
O sesle uyandı ve sesin nereden geldiÊini ve hangi ses úzerinde 
meditasyon yapması gerektiÊini araËtırmaya baËladı. Ardından 
Kù£òa’nın flútúnún sesini duydu, bu GåyatrÏ Mantram’ın se-
siydi. 

Guru Mahåråj, GåyatrÏ muralÏ£éa-kÏrttana-dhanaì 
Rådhåpadaì dhÏmahi dedi. GåyatrÏ Mantram Kù£òa’nın 
flútúnún ózgún sesidir. Biz o Ëarkıyla baÊlantı kurmaya 
ÔalıËmalıyız. Buradaki Ëarkılar iyidir hoËtur ama maddesel 
Ëarkılara baÊımlı olursak, aldanırız. Buradaki Ëarkıların Ôok 
gúzel, Ôok nefis ve Ôok cazip olduÊunu bilince, ózgún Ëarkıyla 
baÊlantı kurmaya ÔalıËmamız gerekir.

Flút çrÏ Rådhå’nın ihtiËamını sóyler

Kù£òa’nın flútúnún en olaÊanústú aÔıklaması Oì Vi£òupada 
çrÏla Bhakti Rak£ak çrÏdhar Dev-GoswåmÏ Mahåråj tarafın-
dan yapılmıËtır. O Ëóyle dedi, “Her Ëey Kù£òa’nın flútúnden 
gelir. Bútún mantralar, GåyatrÏ Mantram’ın tamamı dahil 
Kù£òa’nın flútúnden gelir. GåyatrÏ muralÏ£éa-kÏrttana-dhanaì 
Rådhåpadaì dhÏmahi. Kù£òa’nın flútúnden gelen sesin kalbi 
nedir? O sesin kalbi RådhåråòÏ’dir, Ôúnkú RådhåråòÏ olmadan 
Kù£òa hiÔbir Ëey dúËúnemez. 

råya kahe—kù£òa haya ‘dhÏra-lalita’
nirantara kåma-krÏàå—yåíhåra charita

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 8.187) 

Kù£òa her an RådhåråòÏ ile oyun oynuyor, dolayısıyla O 
RådhåråòÏ olmadan hiÔbir Ëey dúËúnemez. Bu nedenle çrÏla 
Guru Mahåråj Ëóyle dedi, “EÊer GåyatrÏ Mantra úzerinde me-
ditasyon yapmak isterseniz, RådhåråòÏ’nin nilúfer ayakları-



na sıÊının. Manevi arzularınızı gerÔekleËtirmek iÔin GåyatrÏ 
Mantra úzerinde meditasyon yapmanız gerekir. EÊer GåyatrÏ 
Mantra’nın anlamını anlamaya ÔalıËırsanız Ôok búyúk yarar 
saÊlarsınız.”

GåyatrÏ muralÏ£éa-kÏrttana-dhanaì. MuralÏ “flút” an-
lamına gelir, i£éa ise “kiËinin ifade etmek istediÊi Ëeydir” ki 
bu da RådhåråòÏ’nin yúcelikleri, RådhåråòÏ’nin gúzelliÊi ve 
RådhåråòÏ’yi ilgilendiren her Ëeydir. RådhåråòÏ ile ilgili her Ëey 
Kù£òa’nın flút ezgisinden gelmiËtir. Kù£òa’nın flútúnún sesin-
den eşzamanlı olarak GåyatrÏ Mantra gelmiËtir. GåyatrÏ Mantra 
bútúnúyle bize bu ilhamı vermiş bulunuyor.

Prachodayåt: úzerinde meditasyon yaptıÊınız Ëey 
RådhåråòÏ’nin nilúfer ayaklarına gitmelidir anlamına gelir. 
Oraya gidin. Altın ve elmas elde edeceÊiniz yere gidin. Altın 
iÔin altın madenine gidin. Elmas iÔin elmas madenine gidin. 
Altın aramak iÔin kómúr madenine gitmeyin. Altın istiyorsa-
nız, altın madenine gidin. Onu pazarda bulamazsınız. O, çrÏla 
JÏva GoswåmÏ ve diÊerleri tarafından muhafaza edilen ózel ve 
korumalı bir alandadır.

çrÏla Guru Mahåråj Ëóyle dedi:

ßrÏ-gaurånumataì svarøpa-viditaì røpågrajenådùtaì
røpådyaiè pariveßitaì raghu-gaòair åsvåditaì sevitam
jÏvådyair abhirak£itaì ßuka-ßiva-brahmådi-sammånitaì
ßrÏ-rådhå-pada-sevanåmùtam aho tad dåtum ißo bhavån

 (çrÏmad Bhaktivinod-viraha Daßakam—
çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur’dan  AyrılıË Duaları)

EÊer Yúce Tanrı Kù£òa’nın hizmetini isterseniz, sevgiliniz 
Kù£òa’ya hizmet etmek isterseniz, RådhåråòÏ’ye teslim olun ve 
oraya gidin.
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çrÏmati RådhåråòÏ’ye nasıl yaklaËmalı

Kù£òa flütünü Ôalarak Vùndåvan ormanına girdiği zaman ora-
yı ayak izlerinin işaretleriyle güzelleştirirdi. Başında tavus tü-
yünden bir süs, kulaklarında mavi karòikåra ÔiÔekleri, üzerin-
de altın kadar parlak sarı renkli bir giysi ve yabani Vùndåvan 
ÔiÔeklerinden bir kolye vardı.  

Flütünü Ôalarken kuşlar ağaÔ tepelerine Ôıkar, şarkı 
sóylemeyi keser, sadece Onun flütünü Ôalışını dinlerlerdi.

pråyo batåmba vihagå munayo vane ’smin
kù£òek£itaì tad-uditaì kala-veòu-gÏtam
åruhya ye druma-bhujån ruchira-pravålån
ßùòvanti mÏlita-dùßo vigatånya-våchaè

 (çrÏmad Bhågavatam, 10.21.14)

Matè’a ilk geldiğim sıralar Ôok fazla enerjim olduğu iÔin ba-
zen egzersiz yapardım. Guru Mahåråj bana egzersiz yapma-
mın gerekli olmadığından sóz etti. Eğer bir kürek alıp bahÔede 
Ôalışırsam bol bol egzersiz yapmış olacağımı sóyledi.

BirÔok meyve ağacı—mango, guava, papaya, jackfruit, in-
cir, chico ve birÔok muz ağacı diktim. Ardından sürüyle kuş 
geldi, kuşlar hÕlÕ orada. Değişik türden Ôok fazla sayıda kuş 
var ve her zaman güzel şarkılar sóylüyorlar. Onları verandam-
dan gün boyu górebiliyorum. Bütün gün mutluluk iÔinde oyun 
oynarlar ve Matè’ın huzur dolu ortamında yaşarlar. HiÔ kavga 
etmezler, hatta bazen tamamen susarlar. Bütün bunların Guru 
Mahåråj’ın merhameti olduğunu düşünüyorum. 

Kù£òa dolaşırken, gopÏler aslında kendileri iÔin olan 
Kù£òa’nın dudaklarının nektarını bambu flüt tattığı iÔin ya-
nıp yakınırlardı, gopyaè kim åcharad ayaì kußalaì sma 
veòur, Dåmodarådhara-sudhåm api gopikånåm (çrÏmad-



Bhågavatam, 10.21.9) ve tavus kuşları Kù£òa’nın flütünün se-
sini duyunca Ôılgınca dans ederlerdi.

vùndåvanaì sakhi bhuvo vitanoti kÏùtiì
yad devakÏ-suta-padåmbuja-labdha-lak£mi

 (çrÏmad-Bhågavatam, 10.21.10)

Geyikler Onun flütünün tatlı sesini duyunca gelip Kù£òa’ya 
ibadet ederlerdi.

dhanyåè sma møàha-gatayo ’pi hariòya etå
yå nanda-nandanam upåtta-vichitra-veßam 

 (çrÏmad-Bhågavatam, 10.21.11)

Ve inekler ile buzağılar Kù£òa’nın flütünden akan nektarı 
iÔerlerdi.

gåvaß cha kù£òa-mukha-nirgata-veòu-gÏta,
pÏyø£am uttabhita-karòa-puéaiè pibantyaè

(çrÏmad-Bhågavatam, 10.21.13)

nadyas tadå tad upadhårya mukunda-gÏtam
åvarta-lak£ita-manobhava-bhagna-vegåè
åliígana-sthagitam ørmi-bhujair murårer
gùhòanti påda-yugalaì kamalopahåråè

(çrÏmad-Bhågavatam, 10.21.15)

Kù£òa’nın flútúnú duyunca Vùndåvan’daki nehirlerin zihinleri 
alt üst olur, akıntılarının doğal akışı bozulurdu. Suları aceleyle 
girdaplara dónüşür, uzanmış kollarıyla Kù£òa’nın nilüfer ayak-
larını nilüfer ÔiÔekleri sunularıyla kucaklamaya Ôalışırlardı. 
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GåyatrÏ Mantram, Kù£òa’nın flútúnún ózgún Ëarkısı

Bu sabah åratiye katılmak iÔin aËaÊıya inince, Maéh’ımızın lo-
gosunun TapınaÊın úzerinde yazılı olduÊunu górdúm. TapınaÊı 
ne gúzel súslediÊini fark ettim. Logonun ortasında, Oì’un yani 
Kù£òa’nın parlayan gúneËinden korunmak iÔin, çrÏ Gurudev 
suyunda himaye edilen bir nilúfer ÔiÔeÊi (óÊrenci) var. Altta 
ilahi sesiyle, ózgúrlúk şarkısıyla bu dúnyaya inen Kù£òa’nın 
flútú var. DıË Ôevresinde çrÏla Guru Mahåråj’ın GåyatrÏ Mant-
ra aÔıklamasından bir satır var: GåyatrÏ muralÏ£éa kÏrttana-
dhanaì Rådhåpadaì dhÏmahi. 

Èarkı sóylemek, dans etmek, ózgúrlúk 

GåyatrÏ, gånåt tråyate iti GåyatrÏ demektir, yani sóylerseniz 
ózgúrlúk elde edeceÊiniz bir túr Ëarkı demektir. Bu son de-
rece hoË bir súreÔtir. Sadece Ëarkı sóyleyerek ve dans ederek 
ózgúrlúğe ulaşacaksınız! İËte GåyatrÏ Mantra budur, ózgún ses, 
Kù£òa’nın flútúnún sesi budur: gånåt tråyate.

Maddesel dúnyanın baËka hiÔbir yerinde hiÔ kimse Kù£òa’nın 
flútúnden gelen aËkın ses titreËimine bóylesine gúzel bir 
aÔıklama getirmemiËtir. HiÔbir din bu ifadeyi dile getiremez: 
sadece şarkı sóyleyin ve dans edin, ózgúrlúÊe ulaËacaksınız!

GåyatrÏ: Rådhå-dåsyam 

GåyatrÏ Mantranın formu nedir? Guru Mahåråj dedi ki, 
muralÏ£éa kÏrttana-dhanam. MuralÏ Kù£òa’nın flútú anlamına 
gelir. Kù£òa’nın flútú Ëarkı sóylemek iÔindir. Yok etmek iÔin 
ya da Ëiddet uygulamak iÔin deÊildir. Kalbi huzurlu yapmak 
iÔindir—ve Kù£òa’nın flútúnden Ôok gúzel bir ses gelmiştir.



Kù£òa’nın flútú neyin Ëarkısını sóyler? EÊer Ëarkı 
sóylúyorsanız bir amaca, bir hedefe, bir ólÔúye ya da dúzenli 
bir akıËa sahip olmalısınız ve o hedef RådhåråòÏ’nin Adı’dır. 
Kù£òa’nın flútúnden başka ses gelmez, sadece ‘Rådhe, Rådhe, 
Rådhe, Rådhe, Rådhe;’ ve o ses túrlú ÔeËitli Ëekillerde gelir.

Biz Kù£òa’nın flútúnún karakterini Raghunåth Dås 
GoswåmÏ’nin karakteri sayesinde bir parÔa da olsa idrak edebi-
liriz. O her gún Vùndåvan’da Ëu Ëarkıyı sóylerdi:

rådhe vùndåvana-vilåsinÏ rådhe rådhe
rådhe kanu-mano mohinÏ rådhe rådhe
rådhe a£éa-sakhÏra ßiromaòi rådhe rådhe 

Vùndåvana-vilåsinÏ Rådhe Rådhe, Rådhe kanu mano mohinÏ, 
Rådhe Rådhe. Son sózcúkler Rådhe, Rådhe’dir. Her gún 
Vùndåvan’daki Rådhå-Dåmodar TapınaÊında bu Ëarkıyı okur-
lar. çrÏla Gaura Kißor Dås BåbåjÏ Mahåråj yolda yúrúrken ya 
da bhajan yerinde otururken her gún bu ezgiyi okurdu. Bu ses 
Kù£òa’nın flútúnden gelen yegÕne sestir ve bu ses kendisini 
aËkın ve maddesel dúnyalarda góstermiş ve tamamına yay-
mıştır. Biz bu bilgiyi çrÏmad-Bhågavatam’ın Rasa-lÏlå’sından 
elde etmekteyiz.

Kù£òa’nın flútúnún ózgún ÔaÊrısı herkes iÔin bir ÔaÊrıdır

Kù£òa Råsa Dansına baËlamak istediÊi zaman, ilk ónce flútúnú 
Ôalarak gopÏleri ÔaÊırır. Kù£òa’nın flútúnden sadece bir tek 
ÔaÊrı gelir, o da uyandırma ÔaÊrısıdır. 

Bir keresinde bir Vai£òava ‘Uyandırma ÇaÊrısı’ terimini 
kullanmıËtı. Bu terim ne anlama gelir?

AdanmıË: Bu terim birlikleri savaË iÔin uyandırmak amacıyla 
Orta ÇaÊda kullanılan bir terimdi. Artık Ôok fazla kullanılmı-
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yor. Aynı zamanda yúksek ve net bir ÔaÊrı anlamına da geliyor. 
Yúksek ve net olan her ÔaÊrı uyandırma ÔaÊrısıdır. 

çrÏla Govinda Mahåråj: Çok iyi! Peki kaynaÊı nedir?

AdanmıË: Hristiyan geleneÊinden gelir.

çrÏla Govinda Mahåråj: Çok hoş, ama bu babalarının malı 
deÊil. Bútún jÏva ruhların malı. Hinduların veya Hristiyanların 
ya da baËkasının malı deÊil. Bútún jÏva-ruhların malı. Kù£òa’nın 
flútúnún ózgún uyandırma ÔaÊrısı herkes iÔin bir ÔaÊrıdır.

Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu Bhaktivinoda ëhåkur saye-
sinde anlarız. Bhaktivinoda ëhåkur bir Ëarkıda Ëóyle yazmıËtı, 
jÏv jågo, jÏv jågo, Gaurachånda bole. Bu uyandırma ÔaÊrısı mı, 
deÊil mi? Kota nidrå jåo måyå-pißåchÏra kole. Biz uykudayız, 
uyandırma ÔaÊrısı geliyor ve Ëóyle diyor, “Uyan, uyan uyuyan 
ruh! Sen yanılgının kucaÊında uyuyorsun.”

Upani£adlar da Ëóyle der, utti£éhata jågùata pråpya varån 
nibodhata, “Uyanın, kalkın ve çrÏ Kù£òa’yı, Gúzel GerÔeÊi 
arayın, orada Kù£òa’nın aËkını elde edeceksiniz!” Upani£adlar, 
Bhaktivinod ëhåkur ve Kù£òa’nın flútú, hepsi de aynı Ëeyi 
sóylúyorlar, o sesin ózü muralÏ£éa kÏrttana-dhanaìdır. 
Kù£òa sadece Kendi İlahi Kudretinin cazibesinde kalır ki O 
RådhåråòÏ’dir. O refakatÔileriyle birlikte, Kù£òa’ya bütün kal-
biyle ve kapsamlı bir şekilde hizmet ediyor, dolayısıyla Kù£òa 
hep Onu düşünüyor. 

Ancak Kù£òa’nın flútúnún sesi, ónderi RådhåråòÏ olan 
madhura-rasa iÔin deÊildir sadece, aynı zamanda diÊer bútún 
rasalar iÔindir. DiÊer bútún rasalar madhura-rasa tarafından 
desteklenir ve desteklemek demek korumak demektir, dolayı-
sıyla Kù£òa’nın flútúnún sesi diÊer bútún rasaları koruyor ve 
destekliyor.



KÏrttana-dhanam—yaËamımızın gerÔek serveti 

Genellikle Hare Kù£òa Mahåmantra’dan, ya da herhangi bir 
adanmıËlık Ëarkısından, ya kÏrttan ya da saíkÏrttan diye sóz 
ederiz. Bu terimleri dónúËúmlú olarak kullanırız, oysa arala-
rında ufak bir fark vardır. Bir kiËi Tanrı’ya óvgúler sóylediği 
zaman bu kÏrttan demektir, saíkÏrttan ise, bahubhir militvå 
yat kÏrttanam, tad eva saíkÏrttanam anlamına gelir. Tad eva 
saíkÏrttanam: bir grup adanmıË kÏrttan iÔin bir araya gelin-
ce, erimiË kalplerinden gelen Ëey saíkÏrttandır. SaíkÏrttan, 
hoËgórú, tevazu ve diÊer kiËileri onurlandırma ruh hÕlini be-
nimseyerek, topluca zikir yapmaktır.

Ama burada çrÏla Guru Mahåråj’ımızın Ôok ózel ifadesi 
kÏrttana-dhanamdır. Bu son derece dikkate deÊer bir sózcúktúr. 
KÏrttan sadece herkes iÔin olmakla kalmaz, kÏrttana-dhanam 
yani ‘yaËamımızın serveti’ anlamına gelir. KÏrttan vasıtasıy-
la her Ëeyi elde edeceÊiz. KÏrttan sayesinde Kù£òa’nın Vraja-
gopÏlerle oynadıÊı, Ëarkı sóylediÊi ve dans ettiÊi Rasa-lÏlåya ku-
sursuz bir Ëekilde ve tam anlamıyla dahil olacaÊız. YaËamımızın 
gerÔek serveti budur ve bu bútún ózgúr jÏva-ruhların da serve-
tidir. Guru Mahåråj’ın, GåyatrÏ Mantra ile ilgili aÔıklamasını 
yaparken, sadece kÏrttan deÊil, ‘kÏrttana-dhanam’ demesinin 
nedeni budur. KÏrttan yaËamımızın servetidir. 

Kù£òa’nın flútú kendi ózgúrlúÊúne sahiptir 

Sonra Guru Mahåråj, GåyatrÏ muralÏ dedi, Kù£òa’nın flútú 
sadece bambu bir sopadan ibaret deÊildir. Sadece metalden 
yapılmamıËtır, kendi canı vardır. Chetandır—bilinÔli bir forma 
sahiptir. BilinÔli canlı bir varlıktır.

Kù£òa’nın flútú, Kù£òa’nın hizmeti doÊrultusunda, kendi 
arzusuna ve kendi ózgúrlúÊúne sahiptir. Herkes ózgúrlúÊe sa-
hiptir. Kù£òa herkese ózgúrlúk verdi, bu bakımdan Kù£òa’nın 
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muralÏsi, i£éa kÏrttana-dhanama sahiptir. Í£éa kÏrttan arzula-
nan, istenen kÏrttan demektir. Kù£òa’nın flútú, kendi kÏrttanını 
gerÔekleËtirme ózgúrlúÊúne sahiptir ve bu, Kù£òa’nın flútúnún 
nasıl mutlu olacaÊını gósterir. 

sakhi murali vißåla-chchhidra-jålena pøròå
laghur atikaéhinå tvaì granthilå nÏrasåsi
tad api bhajasi ßaßvach chumbanånanda-såndraì
hari-kara-parirambhaì kena puòyodayena

(Vidagdha-mådhava 4.7) 

çrÏla Røpa GoswåmÏ’nin bu ßlokası Kù£òa’nın muralÏsini óver 
Ôúnkú Kù£òa’nın muralÏsi kendisine ait yaËama sahiptir. O ken-
di i£éa kÏrttanını gerÔekleËtirmektedir. Í£éa kÏrttan arzulanan, 
hoËa giden Ëarkı demektir ve ben bunu her yerde górebiliyorum. 
Bunu herkesin gózúnde górebiliyorum. 

çrÏ Garga-saìhitå, RådhåråòÏ’nin yúceliklerini tam olarak 
anlatmıËtır. Ne zaman Garga-saìhitå’yı aÔsam, bunu hemen 
górúrúm ve eminim ki bu çrÏla Guru Mahåråj’ın merhameti-
dir. Ärati tóreninde ayakta dururken ve Maéh logomuzda yazılı 
olan gåyatrÏ muralÏ£éa kÏrttana dhanam ifadesini górúnce, bey-
nim ÔalıËıyor. 

GåyatrÏ’deki dhÏmahi sózcúÊú Sanskrit edebiyatında Ôok 
únlúdúr. GåyatrÏ Mantram’larda iki sózcük ÔokÔa yer alır: 
dhÏmahi ve prachodayåt. Prachodayåt meditasyonun son 
sózcúğüdür. Biz sadece meditasyon yapmakla kalmayacaÊız, 
Mantram çrÏmatÏ RådhåråòÏ’ye hizmet iÔin bizi zorlayacak. 

Bizlerin ruhani düzenlemeleri ve uyarıları bilmemiz 
gerekir, chodaòåm—pratichodaòåm. Kutsal metinlerin 
óğütleri Vedalar’da, Upani£adlar’da, Bhagavad-gÏtå’da, 
Mahåbhårat’da, vb. bulunur. 

çruti ve smùti: Bhagavad-gÏtå smùtidir, ßruti ise Vedånta, 
Upani£adlar, vb.dir. Ancak burada chodaòam, preraòa an-



lamındadır yani ilham demektir. Ne túr ilham? GüÔlü il-
ham—güÔlü bir şekilde ilham vermek. Mantram’ın yapısı 
bóyledir: jÏva-ruhun zihnini ilham yoluyla ele geÔirir ve kişiyi 
kaÔınılmaz olarak, güÔlü bir şekilde RådhåråòÏ’nin hizmetinde 
górevlendirir. çrÏla Guru Måharåj’ın GåyatrÏ Mantra’ya verdi-
ği olaÊanústú anlam budur: GåyatrÏ muralÏ£éa-kÏrttana dhanaì 
Rådhåpadaì dhÏmahi.

RådhåråòÏ’nin gizli yúcelikleri 

RådhåråòÏ’nin yúcelikleri Garga-saìhitå’da bútúnúyle ifade 
edilir ve gózler ónúne serilir. Ben bunu çrÏ Garga-saìhitå’da 
en az bin kere górdúm. 

çrÏ Garga-saìhitå, Yadhu-kulanın (Yadhu hanedanı, 
Kù£òa’nın hanedanı) Guru’su olan ulu bilge Garga û£i tara-
fından yazıldı, kendisi Paraßuråma’nın ve Vedik mantrala-
rın búyúk savunucularından olan Atri, Chyavana, çaradvån, 
Ari£éanemi, Bhùgu, Vasi£éha, Paråßara, Vißvåmitra, Aígirå, 
Dvaipåyan Vyåsa ve Bhågavan Nårada gibi Ëahsiyetlerin 
arkadaËıdır. çrÏmad-Bhågavatam ParÏk£it Mahåråj’a sózle akta-
rılırken bútún bu yaËlı ù£iler oradaydılar. Bunu Vedavyåsa’nın 
kendisi sóyledi.

atrir vasi£éhaß chyavanaè ßaradvån
ari£éanemir bhùgur aígiråß cha
paråßaro gådhi-suto ’tha råma
utathya indrapramadedhmavåhau

medhåtithir devala år£éi£eòo
bhåradvåjo gautamaè pippalådaè
maitreya aurvaè kava£aè kumbhayonir
dvaipåyano bhagavån nåradaß cha

 (çrÏmad-Bhågavatam, 1.19.9-10)
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Bútún bu kıdemli ù£iler, çrÏmad-Bhågavatam sóylenirken, 
Mahåråj ParÏk£it’in toplantısında hazır bulundukları halde 
çukadev GoswåmÏ, Goloka Vùndavån’ı ve RådhåråòÏ’nin 
yúceliklerini tam olarak ifşa etmedi. Hepsi Garga û£i’nin 
arkadaËıydılar ama Vedavyåsa, RådhåråòÏ’nin yúceliklerini 
Ôok fazla gózler ónúne sermedi. Onun ihtişamının sadece 
kúÔúk bir bólümünü aÔıkladı. O, RådhåråòÏ’nin yúceliklerini 
Mahåprabhu’nun verdiÊi gibi vermedi. 

çrÏ Garga-saìhitå 

Garga-saìhitå’yı aÔıp “Rådhåpati” sózcúğü ile karşıla-
şınca Ôok ËaËırmıËtım. Bu sózcúğü Garga-saìhitå dıËında 
baËka hiÔbir yerde górmedim. ÇocukluÊumuzdan itibaren 
pek Ôok Kù£òa-lÏlå óykúsü duymuşuzdur ve şimdi hepsinin 
Garga-saìhitå’dan doÊmuË olduğunu górüyorum. Başka 
Puråòalar’dan bir kısmı bazı óykúler sunmuËlardır ama Kù£òa-
lÏlå óykúlerinin ÔoÊu Garga-saìhitå’dan doÊmuËtur.

Aslında ben Garga-saìhitå’yı yayınlama konusunda, Guru 
Mahåråj’ın Ruhani KardeËi ve sannyåsÏ óÊrencisi olan çrÏpåd 
Madhusødan Mahåråj’dan ilham aldım. Kendisi Hindistan’ın 
dórt bir yanında bu kitabın Bengali baskısını aramaktaydı ama 
bulamamıËtı. Benim dolabımda bir tane bulunduÊunu fark edin-
ce Ôok heyecanlandı. Benim dolabımda olduÊunu bilmesine 
Ôok ËaËırdım Ôúnkú ben bile orada olduÊunu fark etmemiËtim. 
İÔindekilerden birazını ilk kez o zaman okuduÊumda górdúm 
ki bizim dile getirmemizin múmkún olmadıÊı herËeyi Garga 
û£i olduÊu gibi anlatmıË.

Vyåsadev’in nasıl biri olduÊunu dúËúnmeye ÔalıËtıÊımızda 
en az bir, bir buÔuk metre sakalı olan biri gelir gózümüzün 
ónüne, ama Garga-saìhitå’yı aÔtığım zaman, Vedavyåsa’nın 
praòåm mantrası ile ilgili olarak Garga û£i’nin ifadesini 



górúnce ËaËırıp kaldım, “vadara-vana-bihåraè satyavatyåè 
kumåraè”. Bu ifade satyavatyåè kumåraè ya da vadara-
vana-bihåraè bizim aklımızın ucundan geÔmez ama onun 
praòåm mantrası bende Ëóyle bir farkındalık uyandırdı, ben 
Vedavyåsa’nın formunu sadece yaËlılık dónemindeki hÕliyle 
tanıyorum, onun SatyavatÏ’nin oÊlu, Satyavatyåè Kumår ola-
rak Ôocukluk hÕli aklıma gelmiyor.

Røpa GoswåmÏ Prabhu bu yóntemi Ôok gúzel bir Ëekilde 
uyguladı. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun her praòåm mant-
rasında Ona, çachÏnandan, çachÏdevÏ’nin oÊlu, çachÏnandan 
olarak atıfta bulundu. Mahåprabhu’nun Oyunlarında, praòåm 
mantra iÔinde her zaman ilk ónce çachÏdevÏ’nin adı geÔer ve 
bizler de buna alıËmıËızdır ancak aynı uygulamayı Vedavyåsa 
aÔısından Satyavatyåè Kumår yani vadara-vana-bihåraè şek-
linde dikkate almadık. Ben bunu okuduÊum zaman Ôok etki-
lendim. BirkaÔ sayfa okudum ve eÊer bu kitabı Madhusødan 
Mahåråj basamazsa, adanmıËlarımızın yardımlarıyla ben bas-
maya ÔalıËırım, diye dúËúndúm. Sonunda hissediyorum ki 
Garga-saìhitå’yı yayınlamam iÔin Garga û£i beni seÔti Ôúnkú 
çrÏpåd Sågar Mahåråj’dan yapmasını rica ettim ve o da bunu 
yapmayı baËardı. 

Guru Mahåråj’ımız tarafından bize verilmiË olan geliËmiË 
tanrı anlayıËı eksiksiz olarak Garga-saìhitå’da anlatılır. 
Vùndåvan-lÏlånın gerÔek yeri ve pozisyonu Garga-saìhitå’dan 
doÊmuËtur. Vedavyåsa, çrÏmad-Bhågavatam’da her Ëeyden 
sóz etmiştir ama Ôok temkinli bir Ëekilde.

çukadev GoswåmÏ sadece on altı yaËında bir Ôocuktu, do-
layısıyla yaşlı başlı ù£ilerin ónúnde ne kadar konuËabilirdi?  
Hepsi de madhura-rasa konusunda ehliyetli oldukları hal-
de çukadev GoswåmÏ’nin vermiË olduÊu Ëeyi tadamadılar. 
Vedavyåsa’nın kendisi, çukadev GoswåmÏ ile ilgili yorumun-
da, onun Kù£òa-lÏlå Oyunlarını duyduktan sonra vecdle deliye 
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dónüşünü ve sonra Kù£òa-lÏlånın geri kalanını duymak iÔin, 
hepsini sunmamıË olan babasına dóndúÊünü ifade etti.

çrÏmad Bhågavatam’da bize verilmiË olan, Kù£òa-lÏlånın 
ózúdúr ve yeterlidir. BaËka hiÔbir kutsal metin çrÏmad 
Bhågavatam’ın itibarını aËamaz. Vedavyåsa’nın kendisi ve 
diÊer rishiler, diÊer Puråòalar’da çrÏmad Bhågavatam’dan 
çrÏ Kù£òa’nın eksiksiz tezahúrú olarak sóz etmiËlerdir. çrÏmad 
Bhågavatam’ın yúceltilmesini bu Ëekilde deÊerlendirebiliriz, do-
layısıyla çrÏmad Bhågavatam’ın en ústún itibara sahip olduÊunu 
inkÕr edemeyiz. çukadev GoswåmÏ o mecliste eksiksiz olarak 
aÔıklamaktan ÔekindiÊi Ëeyin ózúnú vermiËtir ve bu yolla Yúce 
Tanrı Kù£òa’nın ve RådhåråòÏ’nin arzusunu gerÔekleËtirmiËtir.

Mahåprabhu RådhåråòÏ’nin yúceliklerini vermeye geldi

Mahåprabhu RådhåråòÏ’nin yúceliklerini vermeye geldi. Bu 
maddesel dúnyada daha ónce aÔıklanmamıË olan şeyi onurlan-
dırmaya geldi.

anarpita-charÏì chiråt karuòayåvatÏròaè kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasåì sva-bhakti-ßriyam
hariè puraéa-sundara-dyuti-kadamba-sandÏpitaè
sadå hùdaya-kandare sphuratu vaè ßachÏ-nandanaè

(çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Adi 1.4)

Ve Mahåprabhu sadece daha ónce verilmemiş olanı vermekle 
kalmadı, hiÔbir maddesel evrende verilmemiş olanı da verdi, 
ústelik gókyúzúnde milyonlarca maddesel evren bulunmak-
tadır. Mahåprabhu gelmeden ónce RådhåråòÏ’nin yúcelikleri 
hiÔbir yerde verilmedi, bundan çrÏmad-Bhågavatam’da da sóz 
edilmiËtir.

Ama Vißvanåth ChakravartÏ ëhåkur aÔıkÔa demiËtir ki, eÊer 
bunun kanıt niteliÊindeki belgesini arayacak olursanız, sizi 



aptal yerine koyarlar Ôúnkú çrÏmad-Bhågavatam en eriËkin 
dúËúnceyi barındıran en genÔ Kutsal Metindir. 

çrÏmad-Bhågavatam—en ústún gerÔeklik 

Bútún Kutsal Metinler yazıldıktan sonra, Vyåsadev mutlu 
deÊildi. Guru’su, Nårada Muni onu górmeye geldi ve ona ta-
limat verdi. Ona bir mantra verdi ve Vedavyåsa’ya o mantra 
úzerinde meditasyon yapmasını sóyledi, meditasyondan sonra 
Vedavyåsa maddi ve manevi dúnyaların tamamını górdú. Sonra 
çrÏmad-Bhågavatam’ı yazdı. Bu nedenle çrÏmad-Bhågavatam 
en genÔ Kutsal Metindir. Daha ónce hiÔbir Kutsal Metin maddi 
ve manevi dúnyalar hakkında bóylesine tam bilgi vermemiËtir.

Ama Vedavyåsa geliËmiË meditasyonu sırasında en ústún 
gerÔekliÊin en eriËkin gúzel teorilerini górdú, onları iyi 
dúzenlenmiË bir Ëekilde sundu ve onları jÏva-chaitanyaya ver-
di. Bu Guru Mahåråj’ın ifadesidir, jÏva-chaitanya. BilinÔli jÏva-
ruhlar maddesel atmosferde olabilirler, ama yine de bu dúnya 
bilinÔli bir dúnyadır, Ôúnkú herËey bilinÔte mevcuttur. 

Bhågavat’ın sırrı 

Bazen RådhåråòÏ’nin adı çrÏmad-Bhågavatam’da neden 
geÔmiyor diye saf bir adanmıËın zihnine ufak bir kuËku 
dúËebilir. çrÏla Guru Mahåråj ózgún ßlokalarından birinde bize 
Ëu teoriyi vermiştir:

yadamÏya-mahimå-ßrÏ bhågavatyåì kathåyåì
pratipadaì anubhøtaì apyålabdhåbhidheya
tadakhila-rasa-mørteè syåma-lÏlå valamvaì
madhura-rasådhi-rådhå-pådapadmaì prapadye

çrÏmad-Bhågavatam’ın her harfinde ve her ßlokasında 
RådhåråòÏ’nin adı yüceltilir ama bizler orada Onun belli formu-
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nu góremeyiz. Gúzel Mutlak’ın oyunu çrÏmad-Bhågavatam’da 
yer alır dolayısıyla RådhåråòÏ’nin Adının orada geÔmemesi 
múmkún deÊildir. çrÏmad-Bhågavatam’ın her yerinde 
RådhåråòÏ óvúlúr ama biz Onun tam formunu orada góremeyiz 
Ôúnkú çukadev GoswåmÏ Onu biraz saklıyor.

Bu Hindistan’daki evlilik sistemine benzer. Hintli bir genÔ 
kız evlenince, baËını her zaman bir órtúyle órter. YetiËkin 
saygıdeÊer bir kiËi gelince órtúyú baËına biraz daha Ôeker. 
çrÏmad-Bhågavatam’ın úslubu da bóyledir: RådhåråòÏ’yi giz-
lemek, ama ifşa etmek. çrÏla Guru Mahåråj’ın o ßlokası bóyle 
bir düşünce iÔerir. 

RådhåråòÏ’nin birlikteliÊi olmadan Kù£òa bir hiÔtir! Gúzel 
Mutlak’ın Goloka Vùndåvan’daki oyunu RådhåråòÏ’ye baÊlıdır. 
Kù£òa ile rasa alıËveriËini eksiksiz olarak sadece O yapabilir. 

Kù£òa bútún rasaların alışveriş merkezidir, akhila-rasåmùta 
mørti. Ama o nektar nerede saklanır? RådhåråòÏ’nin kasesinde 
saklanır. Dolayısıyla Kù£òa tüm servetini RådhåråòÏ’nin kase-
sinde saklar ve Onun adanmıËlık ruhunu tadar! Aksi hÕlde her 
Ëey berbat olur. 

İşte çrÏla Guru Mahåråj, Kù£òa’nın flútúnún sesi olan GåyatrÏ 
Mantra’nın bu olaÊanústú aÔıklamasını yapmıËtır. Bu madde-
sel bilinÔ dúnyasında hiÔ kimse daha ónce bóyle bir aÔıklamada 
bulunmadı. çrÏla Guru Mahåråj’ın yaËamının son dóneminde 
Guru Mahåråj devamlı olarak pek Ôok Ëey keËfediyordu. As-
lında, her Ëey onun iÔindeydi ama o her Ëeyi anlatacak uygun 
kiËiyi bulamamıËtı. 

çrÏla Guru Mahåråj’ın ózgún GåyatrÏ Mantram aÔıklaması

çrÏla Guru Mahåråj’ın ózgún GåyatrÏ Mantra aÔıklaması on 
bir satırda kaleme alınmıË, Bengali Ëarkı kitabı, çrÏ GauàÏya 
GÏtåñjali’mizde yayınlanmıËtır. 



bhvådes tat savitur vareòya- 
vihitaì k£etrajña-sevyårthakaì

bhargo vai vùsabhånu-jåtma-
vibhavaikårådhanå-ßrÏpuram

(bhargo jyotir achintya-lÏlåna 
sudhaikarådhåna-ßrÏpuram)

(bhargo dhåma-taraíga-khelana-
sudhaikårådhanå ßrÏpuram)

(bhargo dhåma-sadå nirasta-kuhakaì 
prajñåna-lÏlå puram)

(devasyåmùta-røpa-lÏlå rasadherårådhå-
dhÏè preriòaè)

(devasyåmùta-røpa-lÏlå-puru£asyårådha-
dhÏè pre£iòaè)

devasya dyuti-sundaraika-puru£asyårådha-
dhÏè pre£iòaè

gåyatrÏ muralÏ£éa kÏrttana-dhanaì 
rådhå-padaì dhÏmahi

(gåyatrÏ-gaditaì mahåprabhu-mataì 
rådhå-padaì dhÏmahi)

(dhÏrårådhånam-eva nånyad iti tad 
rådhå-padaì dhÏmahi)

Ben GåyatrÏ Mantra ßlokayı yapmak iÔin, bu aÔıklamadan (pa-
rantez iÔinde olmayan) dórt satır aldım. Bu ßlokayı çrÏla Guru 
Mahåråj’ın Samådhi Mandir’ine koydum. Bu dórt satırı almak 
iÔin Guru Mahåråj’ın iznini istedim, o da iznini verdi.

Ancak arzum ózellikle şu tek satırı da almaktı: 
DhÏrårådhånam-eva nånyad iti tad Rådhå-padaì dhÏmahi. 
DhÏ, akıl anlamına gelen kók sózcük buddhiden gelir.                      
Buddhi nereye gitmelidir? Aklımız Tanrı’nın hizmetine gitme-
lidir. İnsanın aklı Tanrı’nın hizmetinde olmadıkÔa, baËka hiÔbir 
kavram var olamaz. Bu Guru Mahåråj’ın aÔıklamasıdır.
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İki ÔeËit akıl vardır. Biri parå diÊeri ise aparå. Parå akıl her 
an Tanrı’ya hizmet eder. O hÕlde, dhÏrarådhånam-eva nånyad 
iti, insanın aklı Tanrı’nın hizmetinde olmadan, baËka hiÔbir 
kavram var olamaz. Bu Guru Mahåråj’ın aÔıklamasıdır.

Ama kendi aÔıklamam iÔin bazen son satırdan bir óncekini 
alırım, GåyatrÏ-gaditaì Mahåprabhu-mataì, Ôúnkú bu satır 
azıcık RådhåråòÏ’yi saklıyor, Rådhå-padaì dhÏmahi.

 

ûg Veda mantra 

çrÏla Guru Mahåråj ûg Veda mantranın da aÔıklamasını yaptı. 
ûg Veda mantranın orjinali Ëóyledir:

oì tad vi£òoè paramaì padaì sadå paßyanti sørayaè
divivå chak£ur åtatam vi£òor yat paramaì padam

Ancak çrÏla Guru Mahåråj ûg mantrayı geniËletti:
oì tat vi£òoè paramaì padaì 

srutimataì muhyanti yat sørayaè
drå£éa chak£ur iva prasårita-mahå-

søryeva divyå tatam
dhåmnå svena sadå nirasta-kuhakaì 

satyaì paraì ßabditaì
jyotiè prÏti-tanuì hiraòya-puru£aì 

paßyanti taì sørayaè 

Son satır ózellikle de ónemlidir: jyotiè prÏti-tanuì hiraòya-
puru£aì. Jyotiè ıËık ve aËk demektir ve bu da Chaitanya 
Mahåprabhu’nun kalbi ve halesi şeklinde form almıËtır. Guru 
Mahåråj’ın mucizesi işte buradadır. Pek Ôok paòàit Sanskrit 
dilini anlayabilir ama Sanskrit dilinin iÔindeki vecdin ózúnú 
anlayamaz. Bu bir gerÔektir.



Upani£ad’lar Ôok net olarak derler ki, nåyam åtmå bala-
hÏnena labhyo, nåyam åtmå pravachanena labhyo na medhayå 
na bahunå ßrutena. “Siz Ôok Ëey biliyor olabilirsiniz ve Ôok 
fazla zekÕya da sahip olabilirsiniz, medhayå, ama Nityånanda 
Prabhu’nun ve Baladev’in lútufları olmadan hiÔbir Ëey anlaya-
mazsınız.”

Ama, yam evai£a vùòute tena labhyas, “Kù£òa, çrÏ Guru-
dev formunda size GåyatrÏ Mantram’ı verince ve siz bútún 
mevcudiyetinizle onun úzerinde meditasyon yaptıÊınız zaman, 
anlayacaksınız.” Burada kuËkuya yer yoktur. Her yerde pek 
Ôok kuËku vardır ve her yerde pek Ôok zorluk vardır, ancak bu 
gerÔek son derece nettir, tasyai£a åtmå vivùòute tanuì svåm.

EÊer—gúneËi górmek istemeyen baykuËlar gibi—górme 
yeteneÊiniz yoksa nasıl góreceksiniz? Gózleri olmayan bir 
adam nasıl górúr? Andhi bhøta chak£u yåra vi£aya dhølite     
kemane se para-tattva påibe dekhite. Gózleri maddesel kav-
ramların tozuyla kór olmuş kiËi nasıl górúr? 

Górmek iÔin gózlere ihtiyacımız var 

çrÏla Guru Mahåråj, ûg Veda mantra aÔıklamasında, sørayaè 
sózcúÊúnú kullandı. Guru Mahåråj bunu sadece Vedalar’a, 
ózellikle de Upani£adlar’a saygı sunmak iÔin kullandı. Sørayaè 
yarı tanrılar anlamına gelir, ancak Guru Mahåråj anlamı o 
Ëekilde aÔıklamadı. Bu anlamı verdi: “Yarı tanrılar górebilirler, 
ama onlar jyotiè prÏti-tanum’un merhameti olmadan hiranya-
purusaì’ı (Altın Tanrı, Mahåprabhu’yu) asla góremezler. 
Mahåprabhu’nun merhameti olmadan, Nityånanda Prabhu’nun 
merhameti olmadan yarı tanrılar, sørayaè asla góremezler. On-
ların merhameti olmadan góremezler.”

Bu bir gerÔektir ve bunu Yúce Brahmå kendisi sóyledi:
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jånanta eva jånantu kiì bahøktyå na me prabho
manaso vapu£o våcho vaibhavaì tava gocharaè

(çrÏmad-Bhågavatam, 10.14.38) 

“Kimler Kù£òa’nın Oyunlarını bildiklerini sóylúyorlarsa, 
sóyleyebilirler. Ama ben Senin sınırsız yúceliklerinin kúÔúk bir 
parÔasını bile anlayamam diyorum. Senin merhametin olmazsa 
benim túm varlıÊım kórdúr. Bu yüzden yanlıË yónlenmiË bulu-
nuyorum. Çok Ëey sóylemek istemiyorum. SóyleyebildiÊim tek 
Ëey fazla birşey sóylemek istemediÊimdir Ôúnkú Senin sınırsız 
oyunlarını zihinle, sózcúklerle ya da bedenle idrak edemem.”

Kiì bahøktyå na me, şu demektir, “Çok fazla Ëey sóylemeye 
gerek yok, sadece diyebilirim ki, Senin sınırsız Oyunlarını an-
lamam múmkún deÊil.” 



Bölüm 4

Krsna’nın Eşsiz 
Güzelliği ve Zenginliği

asamånordhva-røpa-ßrÏ-vismåpita-charåcharaè

 “Kù£òa’nın kiËisel gúzelliÊi ve zenginliÊi kıyas kabul etmez.”

çrÏla Røpa GoswåmÏ tarafından Kù£òa’nın eËsiz donanı-
mı olarak sunulan ve Tanrı’nın baËka hiÔbir formunda 
ya da enkarnasyonunda bulunmayan dórdúncú nitelik, 

Kù£òa’nın inanılmaz gúzelliÊidir: asamånordhva-røpa-ßrÏ-
vismåpita-charåcharaè. 

Gúzellikle deliye dónmek

Kù£òa ne türlü bir güzelliğe sahiptir? Kù£òa’nın gúzelliÊi kıyas 
kabul etmez. Kù£òa Kendi gúzelliÊini górúnce deliye dóner. 
Kù£òa’nın evinde pek Ôok ayna vardır ve O bazen iÔeri gir-
meye korkar, Ôúnkú Kendi gúzelliÊini górúnce Kendisini unu-
tur. çrÏla Guru Mahåråj, Kù£òa’nın Ôok gúzel olduÊunu, Ôúnkú 
Onun GerÔeklik olduÊunu, GerÔekliÊin yapısının ise Tanrı 
Katı’nın Yúce Èahsiyeti—Gúzel GerÔek olduÊunu sóyledi.



ßyåmaì hiraòya-paridhiì vanamålya-barha-
dhåtu-pravåla-naéa-ve£am anuvratåìse
vinyasta-hastam itareòa dhunånam abjaì
karòotpalålaka-kapola-mukhåbja-håsam

 (çrÏmad-Bhågavatam, 10.23.22)

Bu dórtlúk Kù£òa’nın gúzelliÊini anlatır. “Kù£òa, her zaman ta-
vus túyleri ve ÔiÔeklerle bezenmiË bir taca sahiptir. Giysisi altın 
sarısıdır ve Kendisi her zaman yabani taze ÔiÔeklerden yapılmıË 
ÔiÔek kolyelerle súslúdúr. O hep dans eder ve flútúnú Ôalar.” 
Vùndåvan’da hiÔ silah yoktur. Kù£òa ÔeËitli iblisleri—Pøtanå, 
Vatsåsura, Keßi vb.—óldúrúrken bunu sadece eliyle yapmıştı. 
Kù£òa bazen bir kolu, bir bacaÊı ya da bedeninin başka bir kıs-
mını kullanır, ama asla silah kullanmaz. 

Ayrıca çrÏmad-Bhågavatam’da (9.24.65) şunu da górürüz:

yasyånanaì makara-kuòàala-chåru-karòa-
bhråjat-kapola-subhagaì savilåsa-håsam
nityotsavaì na tatùpur dùßibhiè pibantyo
nåryo naråß cha muditåè kupitå nimeß cha

“Kù£òa’nın yüzü son derece güzeldir. Kópek balığını andıran 
küpelerle ve benzeri takılarla süslüdür. Kulakları güzel, ya-
nakları parlaktır ve gülümsemesi herkesi cezbeder. Kù£òa’yı 
góren bir şenlik górür. İnsan sırf Kù£òa’yı górmekle bir şenli-
ğin gerÔekleştiğine tanık olur.

“Yarı tanrılar eşleri ile birlikte góksel araÔlarında uÔarken 
Kù£òa’nın Vùndåvan ormanından inekleri güderek ve flütünü 
Ôalarak geÔtiğini górdüklerinde, araÔlarında şenlik yaparlar. 
Kù£òa’nın güzelliği herkes iÔin óylesine karşı konulmazdır ki 
gopÏler o bir anlık sürede Kù£òa’yı góremedikleri iÔin gózün 
kırpma hareketini yaratan Yüce Brahmå’ya kızarlar.”

Kalbin Dini102



Kù£òa’nın EËsiz GúzelliÊi ve ZenginliÊi 103

 GopÏler Kù£òa ile Balaråm’ın Vùndåvan ormanında dolaş-
tıklarını górünce şóyle derler:

målånupùkta-paridhåna-vichitra-veßau
madhye virejatur alaì paßu-påla-go£éhyåì
raíge yathå naéa-varau kvacha gåyamånau

 (çrÏmad-Bhågavatam, 10.21.8)

 “Birbirinden değişik Ôekici giysiler giymiş, ÔiÔek kolyelerle, 
tavus tüyleriyle, nilüferlerle, zambaklarla, taze mango filiz-
leriyle ve ÔiÔek tomurcuklarından salkımlarla süslenmiş olan 
Kù£òa ve Balaråm Ôoban Ôocuklardan oluşan topluluğun iÔinde 
muhteşem bir şekilde parlayarak góze Ôarpıyorlar. Tıpkı tiyatro 
sahnesinde rol alan en usta dansÔılara benziyorlar ve hatta ba-
zen şarkı da sóylüyorlar.”

 
EËsiz tatlılık

çrÏ Brahmå-saìhitå’da Kù£òa’nın gúzelliÊini tasvir eden pek 
Ôok ßloka vardır. 

ålola-chandraka-lasad-vanamålya-vaìßÏ-
ratnåígadaì praòaya-keli-kalå-vilåsam
ßyåmaì tri-bhaíga-lalitaì niyata-prakåßaì
govindam ådi-puru£aì tam ahaì bhajåmi

 (çrÏ Brahmå-saìhitå, 5.31)

Älola-chandraka-lasad-vanamålya-vaìßÏ: Kù£òa’nın en gózde 
sevgilisi, tavus túyleri ve orman ÔiÔeklerinden oluËan bir 
vanamålya (orman ÔiÔeklerinden kolye) yapıp Ona vermiË. O kol-
yede ormandan toplanmıË orman ÔiÔekleri ve tavus túylerinden 
baËka Ëey yok. Múcevherler, elmaslar ya da baËka Ëeyler yok, 
sadece orman ÔiÔekleri ve tavus túyleri var. Ratnåígadaì 
praòaya-keli-kalå-vilåsam. Kù£òa gopÏlerle oynadıÊı iÔin,      
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onlar gibi giyinmek gerekir. Yaßodå Anne Kù£òa’ya gúzel bir 
giysi, altın takılar, bilezikler, ayak bileklikleri vb. şeyler vermiË, 
Kù£òa onları giyiyor ve gopÏlerle oynuyor. 

çyåmaì tri-bhaíga-lalitaì niyata-prakåßaì: Kù£òa’nın 
rengi o kadar gúzeldir ki, gózlere huzur verir. Rengi 
Nåråyaòa’nınki kadar parlak deÊildir. Gózleri dinlendirir ve 
onları bir mıknatıs gibi Ôeker. 

veòuì kvaòantam aravinda-dalåyatåk£aì-
barhåvataìsam asitåmbuda-sundaråígam
kandarpa-koéi-kamanÏya-viße£a-ßobhaì
govindam ådi-puru£aì tam ahaì bhajåmi

 (çrÏ Brahmå-saìhitå, 5.30)

Kù£òa’nın gózleri aÔmakta olan nilüfer yaprakları gibidir 
ve saÔında her zaman bir tavus tüyü vardır. Onun güzelliği 
mavi bir yağmur bulutunun şekline ve rengine benzer ve O 
milyonlarca ve milyonlarca küpidi cezbeder. Koéi-kamanÏya-
viße£a-ßobhaì: Milyonlarca kúpid Kù£òa’nın gúzelliÊini 
górúnce dúËúp bayılır. Onun ilahi formu o denli gúzeldir. Yúce 
Brahmå’nın tasviri bóyle, dolayısıyla buna inanmalıyız.

AËkla hayat dolu

çrÏla Guru Mahåråj, eseri çrÏ çrÏ Prema-dhåma-deva-
stotram’da Ëóyle yazdı, røpa-råsa-raígaraì (2.dórtlük), 
Kù£òa’nın kolları ve bacakları “gúzel formundan doÊan ve dur-
maksızın akan aËkla hayat doludur.” Onun gúzelliÊi idrak edi-
lemez, røpa-råsa-lÏlå.

Kù£òa’nın bedeninin her bir parÔası kendisini diÊer parÔalara 
góstermek ister. Bir el kendisini diÊer ele góstermek ister. Bir 
ayak kendisini aÊıza góstermek ister ve aÊız kendisini diÊer 
parÔalara góstermek ister. Her bir parÔa kendi gúzelliÊini 



diÊer parÔalara góstermek ister. Bedeninin bútún parÔaları 
gúzelliklerini diÊer parÔalara góstermek isterler.

aígåni yasya sakalendriya-vùtti-manti
paßyanti pånti kalayanti chiraì jaganti
ånanda-chinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam ådi-puru£aì tam ahaì bhajåmi

 (çrÏ Brahmå-saìhitå, 5.32)

“O, aşkın bedeninin her bir parÔası ile herhangi bir uzvun iş-
levini yerine getirebilir. Herhangi bir parÔa ile maddi, manevi 
tüm evrenleri ayakta tutar ve tezahür ettirir. Bedeninin bütün 
parÔaları birbirinin yerine geÔebilir, üstelik her biri diğerleri 
kadar güzeldir. Onun formu o türlü bir gerÔeğe, güzelliğe ve en 
góz kamaştırıcı ihtişama sahiptir.”

Kù£òa oradayken yaratılışın tamamı Onun ilahi formunu 
górünce şaşkına dóndü. Onunla evlenmek iÔin bekleyen on altı 
bin kız vardı. Kral Jarånsandha tarafından tutuklanmışlardı, an-
cak serbest bırakıldıkları zaman Kù£òa’yı górünce deli oldular. 

Herkes Ona koËup ÔiÔeklerden bir kolye verdi.

çrÏ Kù£òa’yı, Gúzel GerÔeÊi aramamız gerekir 

Kù£òa bútún nedenlerin Nedenidir. çrÏ Brahmå-saìhitå’nın ilk 
ßlokasında bundan ónemle sóz edilmiËtir:

Ïßvaraè paramaè kù£òaè, sach-chid-ånanda-vigrahaè
anådir ådir govindaè, sarva-kåraòa-kåraòam 

Yúce Tanrı Nåråyan veya Tanrı’nın diÊer formları bóylesine bir 
gúzelliÊe sahip deÊildirler. Kù£òa’nın sahip olduÊu, Nåråyaò’ın 
ya da Tanrı’nın diÊer formlarının ya da enkarnasyonlarının sa-
hip olmadıÊı dórt nitelik bunlardır.
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Íyi soru, iyi cevap—bitirirken 

Kù£òa’nın eËsiz nitelikleri ile ilgili soru iyi bir soruydu ve sanı-
rım cevap da iyiydi Ôúnkú bu baËlıklar sayesinde pek Ôok Ëey 
kalbinize girdi ve bu cevapla bir baËka istek de gerÔekleËtirilmiË 
oldu. Bizler manevi dúnyanın, manevi yaËamın ve Tanrı’nın 
arayıËÔılarıyız ve bu baËlıklar sayesinde Kù£òa’nın yúcelikleri 
ile ilgili bazı Ëeyleri aÔıklama Ëansına sahip olduk. Kimin 
nilúfer ayaklarına ibadet etmemiz gerektiÊi ve kime sıÊınmamız 
gerektiÊi konusunda bir ipucuna sahip bulunuyoruz. Pek 
Ôok yarı tanrı vardır ve Yúce Tanrı’nın—Keßava, Govinda, 
Dåmodar ve daha baËkaları da dahil—pek Ôok formu vardır. 
Mahåprabhu zihnindekini Ëóyle ifade etti:

kåhåí mora pråòa-nåtha muralÏ-vadana
kåhåí karoí kåhåí påí vrajendra-nandana

 (çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya 2.15) 

“Flútúnú Ôalan hayatımın Efendisi nerede? Ben Ëimdi ne 
yapacaÊım? Mahåråj Nanda’nın oÊlunu bulmak iÔin nereye 
gitmeliyim?”

çrÏmad-Bhågavatam’da (10.8.46) bir ßloka daha vardır,

nandaè kim akarod brahman, ßreya evam mahodayam
yaßodå cha mahå-bhågå, papau yasyåè stanaì hariè

“Ey Bråhmaòa, Tanrı Katının Yúce Èahsiyeti Kù£òa’nın oÊlu 
olması iÔin, Nanda Mahåråj ne gibi dindarlık faaliyetlerin-
de bulundu? Ve Yaßodå anne, Tanrı Katının Yúce Èahsiyeti 
Kù£òa’nın kendisine ‘Anne’ demesi ve memelerini emmesi iÔin 
ne gibi dindarlık faaliyetlerinde bulundu?”

YaËamımızdaki en ústún yarar 

Chandrodaya Mandir’in 1973 yılında Måyåpur’daki aÔılıËı sı-
rasında aËaÊıdaki ßlokayı okudum: 



kaì prati kathayitum Ïße, samprati ko vå pratÏtim åyåtu
go-pati-tanayå-kuñje, gopa-vadhøéÏ-viéaì brahma

(çrÏ Chaitanya-charitåmùta, Madhya, 19.98)

Anlam Ëudur, “Tanrı Katının Yúce Èahsiyeti, Kù£òa, Nanda 
Mahåråj’ın avlusunda oyun oynuyor diye kime sóyleyim ve 
bana kim inanır? O, gopÏlerle ve gopa-bålakalarla Yamunå kı-
yılarında oyun oynuyor. O, çyåma Kuòàa, Rådhå Kuòàa’da ve 
Giriråj Govardhan’ın maÊaralarında oyun oynuyor. O, arenada 
Kaìsa ile savaËıyor. Onun Oyunları madhura Vùndåvan’ın her 
yerinde oynanıp duruyor. EÊer bir kiËi bu bólgeden ayrılırsa, 
gittiÊi hiÔbir yerde bóylesi Oyunlar bulamaz.”

Kim Kù£òa-lÏlåyı duyacak olsa Kù£òa’nın cazibesine kapılır. 
Asla baËka yere gitmez. Kù£òa adı herkesi cezbeder ve kalple-
rimize sevinÔ verir. “Kù£òa” sózcúÊúnún anlamı budur. 

Chaitanya Mahåprabhu Ëóyle dedi, Bhaja Kù£òa kaha 
Kù£òa laha Kù£òa Nåma. Kù£òa’ya teslim olmanın yolu bu-
dur: Kù£òa’nın adını sóyleyin, Kù£òa’ya teslim olun ve herËeyi 
Kù£òa’ya verin. Manevi yaËantınızda en ústún yararı elde 
edersiniz. Bútún Kutsal Metinler bunu sóyler. Asla herhangi 
bir tanrıya ya da yarı tanrıya, Tanrı’nın herhangi bir enkarnas-
yonuna saygısızlık etmeyin, sadece Lord Kù£òa’yı en ústún 
Ëekilde yúceltin.

ete chåìßa-kalåè puìsaè, kù£òas tu bhagavån svayam
indråri-vyåkulaì lokaì, mùàayanti yuge yuge

(çrÏmad-Bhågavatam, 1.3.28) 

Kù£òa bútún yaratılıËın Yaratıcı’sıdır. Bu çrÏmad-
Bhågavatam’da ve Brahmå-saìhitå’da ifade edilmiËtir. Bunu 
hatırlamalıyız. Hare Kù£òa zikredin, dikkatinizi Kù£òa’ya verin 
ve mutlu olun. 
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çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh Kitap Listesi
Bunlar çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh ve dúnyadaki belli baËlı Ëubelerinin 

İngilizce olarak yayınladığı Ôok sayıda kitap ve dergiden bazılarıdır. 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj’ın kitapları

çrÏmad Bhagavad-GÏtå,
The Hidden Treasure of the Sweet Absolute

çrÏ çrÏ Prapanna- jÏvanåmùtam, 
Positive and Progressive Immortality

çrÏ çrÏ Prema Dhama Deva Stotram
Absolute Harmony
Centenary Anthology
Divine Aspiration
Holy Engagement
Home Comfort
Inner Fulfillment
Loving Search for the Lost Servant
Ocean of Nectar
Search for çrÏ Kù£òa, Reality the Beautiful
Sermons of the Guardian of Devotion (I-IV)
çrÏ Guru and His Grace
Subjective Evolution, The Play of the Sweet Absolute
The Golden Staircase
The Golden Volcano of Divine Love
The Guardian of Devotion

çrÏla Govinda Mahåråj’ın kitapları

Affectionate Guidance
Bhagavat Darshan
Dignity of the Divine Servitor
Divine Guidance
Divine Message for the Devotees
Golden Reflections
In Search of the Original Source
Religion of the Heart
The Benedictine Tree of Divine Aspiration
The Divine Servitor



çrÏ Guru Varga 

çrÏ Brahma Saìhitå 
Quintessence of Reality the Beautiful

The Bhågavat (çrÏla Bhaktivinod ëhåkur)
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu 

His Life and Precepts (çrÏla Bhaktivinod ëhåkur)
Relative Worlds (çrÏla Bhakti Siddhånta SaraswatÏ ëhåkur)
çrÏ Chaitanya SaraswatÏ (The Voice of çrÏ Chaitanyadev)

Bu eserlere ve yirmi dilin úzerindeki 
diÊer yayınlara ait daha fazla bilgi iÔin, lútfen 
çrÏ Chaitanya Sårawat Maéh websitesini ziyaret edin:
www.scsmath.com 

TúrkÔeye Çevrilenler

çrÏla çrÏdhar Mahåråj’ın kitapları

çrÏmad Bhagavad-GÏtå,
Güzel Tanrı’nın Gizli Hazinesi

Bilincin Óznel Evrimi - Güzel Tanrı'nın Oyunu
Yuvanın Rahatlığı
çrÏ Guru ve Lútfu
Kù£òa’yı, Güzel GerÔeÊi Arayış
İlahi Aşkın Altın Volkanı
Kalp ve Hale

çrÏla Govinda Maharaj’ın kitapları
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çrÏ Chaitanya Sårawat Maéh TúrkÔe websitesi:
http/turkish.scsmath.org
e-posta: turkish@scsmath.org / saraswata@gmail.com



B.K.
Londra 
Sri Chaitanya Saraswat Math

466 Green Street
London E13 9DB, U.K.
(: (0208) 552-3551
londonmath@scsmath.org
http://scsmathlondon.org

HÍNDÍSTAN
Kolkata
Sree Chaitanya Saraswata 
Krishnanushilana Sangha

Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Kolkata, Pin 700055, West Bengal, India
(: (033) 2590 9175 & 2590 6508

Sree Chaitanya Saraswata
Krishanushilana Sangha

Kaikhali, Chiriamore 
(Kolkata hava limanı yanı)
P.O. Airport, Kolkata, Pin 700052, 
West Bengal, India
(: (033) 2573-5428

Burdwan
Sri Chaitanya Saraswat Ashram 

Village Hapaniya, District of Burdwan, 
West Bengal, India
(: (03453) 249505

Sri Chaitanya Sridhar Govinda 
Seva Ashram, 

Village Bamunpara, P.O. Khanpur 
District of Burdwan, West Bengal, India

Orissa
Sri Chaitanya Saraswat Math

Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001, Orissa, India
(: (06752) 231413

Mathura District
Srila Sridhar Swami Seva Ashra

Dasbisa, P.O. Govardhan,
District of Mathura, Pin 281502,
Uttar Pradesh India
(: (0565) 281 5495 

Sri Chaitanya Saraswat Math & 
Mission

96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121, 
Uttar Pradesh, India
(: (0565) 245 6778

Kuzey Bengal
Sri Chaitanya Saraswat Math

Hayder Para, New Pal Para,
155 Netaji Sarani, Siliguri - 6, India
(: 9232 349 442

çrÏ Chaitanya Sårawat Maéh
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh Road, 

Kolerganj, Post Office: Nabadwip, District: Nadia, Pin 741302, West Bengal, Hindistan
Telefon: (03472) 240086 & 240752

Eposta: math@scsmath.com

çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh’ın ana websitesi:
http://www.scsmath.com
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Sri Chaitanya Saraswata 
Krishanushilana Sangha

Garbhabas, P.O. Birchandrapur,
District: Birbhum,
West Bengal, Pin 731 245

GÚNEY AFRÍKA
Sri Chaitanya Saraswat Math

P.O. Box 60183, Phoenix 4068
Kwa-Zulu Natal, South Africa
(: (031) 500-1576

Sri Chaitanya Saraswat Math
57 Silver Road, Newholmes, Northdale
Pietermaritzburg 3201
Kwa-Zulu Natal, South Africa
(: (0331) 912026 - Fax: (0331) 947938

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
4464 Mount Reiner Crescent, 
Lenasia South, Extension 4, 
Johannesburg 1820 
South Africa 
(: (011) 852-2781 & 211 0973

AMERÍKALAR
Brezilya
Sao Paulo  
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva 
Ashram

Krishna Shakti Ashram, P.O. Box 386
Campos do Jordao, Sao Paulo
(: (012) 3663-6713
bvt@ashram.com.br
http://www.ashram.com.br

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar 
Asan & Casa Prema (Restaurant)

Rua Diogo Moreira 312, 
Pinheiros, Sao Paulo,
(: (5511) 3815-1448
prema@casaprema.com
http://www.casaprema.com

Porto Alegre
Srila Govinda Maharaj Seva Sangha

Avenida Protasio Alves, 1917, Rio Branco
(: (5551) 3276-3242
sevasangha@indiabrasil.org
http://www.indiabrasil.org

Rio de Janeiro - Teresopolis
Srila Govinda Maharaj Seva Ashram

Prata dos Aredes – Teresopolis - RJ
(: (5521) 2644-6695
amiya@terenet.com.br

Kanada
Montreal
Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan 

#29 9955 140 Street, 
Surrey, V3T 4M4, Canada. 
(: 604.953.0280
byoga@shaw.ca

Ekvador
Quito 
 Srila Sridhar Swami Seva Ashram

P.O. Box 17-01-576 Quito, Ecuador
(:342-471 - Faks: 408-439
ssswamisevaashram@yahoo.com

Meksika 
Merida
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.

Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel,
Kanasin, Yucatan, Mexico c.p. 97370 
(: (52-999) 982-8444
merida@scsmath.org

Guadalajara
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.

Reforma No. 864, Sector Hidalgo,
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280
(: (52-33) 3826-9613
guadalajara@scsmath.org
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Monterrey 
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.

Diego de Montemayor # 629, 
Centro, entre Isaac Garca y J. Trevino,
c.p. 66000, Monterrey, N.L.
(: (52-81) 8356-4945
(: (52-81) 8383-0377
luiza_muzquiz@hotmail.com
 

Tijuana
Sri Chaitanya Govinda Sevashram, A. R.

Ave. de las Rosas 9, Fracc. del Prado 
c.p. 22440 
(: (52-664) 608-9154
tijuana@scsmath.org

Veracruz
Sri Chaitanya Saraswat Math de 
Veracrus, A.R.,

Juan de Dios Peza 157
(entre Ignacio de la Llave y Negrete) c.p. 
91700
(: (52-229) 955 0941 
scsmathver@yahoo.com.mx

Orizaba
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.

Oriente 2, # 259, Zona Centro, c.p. 94300,
Orizaba, Ver., Mexico
(: (52-272) 725-6828

Meksika D.F.
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.

Calle Puebla #120 Colonia Roma,
scsmath.df.info@gmail.com

Morelia
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.

Loma Santa No. 50
Col. Lomas del Valle, Morelia Michoacan
(: (443) 316-2252
bhagavan7@gmail.com

Ticul
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.

Carretera Ticul – Chapab, Km 1.4,
Ticul, Yucatan
ramahari@sureste.com

Amerika BirleËik Devletleri
Kaliforniya
Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram

2900 North Rodeo Gulch Road,
Soquel, CA 95073- 
(: (831) 462-4712
Faks: (831) 462-9472
info@SevaAshram.org
http://www.SevaAshram.org

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram
269 E. Saint James Street, San Jose, 
CA 95112
(: (408) 288-6360, 287-6360

Utah
Sri Chaitanya Saraswat Mission

25 E Kensington
Salt Lake City, UT 84115
http://scsmission.com
info@scsmission.com

Oklahoma
Sri Chaitanya Sanctuary

1405 South K. Street, # 31
Hugo, Oklahoma 74743
(: 580-326-4976 
too.org@sbcglobal.net

 
New York
Sri Chaitanya Saraswat Math

P.O. Box 311, Oaklyn NJ
(: (856) 962-8888 – Fax: (856) 962-0894
bkgiri@scsmath.com
http://www.scsmathny.org 
http://www.scsmathnj.org
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Oregon
Sri Chaitanya Saraswat Ashram

25 E. 32nd Ave., Eugene, OR 97405
soul2soul108@yahoo.com

Hawaii  
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Mission

RR1 Box 450-D, Crater Road,
Kula, 
Maui, HI 96790, USA
mdasa@krsna.cc
http://www.krsna.cc

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram
P.O. Box 1292, Honokaa, HI 96727,
U.S.A.
(: 808-775-9443
nineislands@hawaiiantel.net

Venezuela
Karakas
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva 
Ashram

Avenida Tuy con Avenida Chama,
Quinta Parama Karuna, Caracas, Venezuela
(: [+58] 212-754 1257
contacto@paramakaruna.org.ve
 

Margarita
Avenida 31 de Julio, Quinta Guanipa, 
Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta
(: (0058) 0295 115 8616,

 
AVRUPA
Írlanda Cumhuriyeti
Sri Caitanya Saraswat Sangha

Attn: Brian Timoney, Willowfield Road,
Ballinamore, Co. Leitrim, Republic of
Ireland
(: (071) 9645661
ireland@scsmath.org

Sri Caitanya Saraswat Sangha
Attn: Vraja & Ananda 
Aughabehy, Arigna, Co. Roscommon, Eire

Ítalya
Villa Govinda Ashram

Via Regondino, 5
23887 Olgiate Molgora (LC), 
Fraz. Regondino Rosso, Italy
(: (+39) 039 9274445
villagovinda_ashram@virgilio.it
http://www.villagovinda.org

Sri Chaitanya Saraswat Sangha
(Mohita Krishna das), Zona Corlo 40
06014 Montone (PG)
(: 39 0759306496
mohita@virgilio.it
italiano@sasmath.org
http://italiano.scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Sangha
Via del Vescovado 42, 05100 Terni
(: +39 074458806
tulasi@inwind.it

Malta
‘The Lotus Room’

30, Triq il-Qamh, Zebbug, ZBG 1755, 
(: (+356) 9986 7015
malta@scsmath.org

Hollanda 
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar 
Ashram

Azorenweg 80, 1339 VP Almere
(: 036 53 28150
gandiva@chello.nl

Portekiz 
Sri Chaitanya Saraswat Math

Rua do Sobreiro 5, Cidreira,
3020-143 Coimbra, 
ananda.m@clix.pt

Macaristan
Sri Chaitanya Saraswat Math,

Nagybanyai ut 52. H-1025 Budapest,
Hungary
(: (361) 3980295 - Faks: (361) 3980296
sweetwater@scsmath.org
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Sri Chaitanya Saraswat Sangha
H-1118 Budapest, Elopatak utca 33.
( & Fax: (+36) 1 319 1022
attila@danvantara.hu
  

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram 
H-1223 Budapest, Muvelodes utca 17/B
anandavd@gmail.com

Rusya
Moskova 
Sri Chaitanya Saraswat Cultural 
Centre

Pin 107031, Moscow, 
Bolshoy Kiselnyy side-street 7/2
(: +7 (495) 628-8855, 628-7404
russia@scsmath.org
 

St. Petersburg
Sri Chaitanya Saraswat Math 

Pin 197229 St. Petersburg, p.Lahta
St. Morskaya b.13
(: +7 (812) 498-2555, 498-2949
scsmath@mail.ru

Smolensk
Normandia-Neman st. 19/1, apt 36
(: +7 (4812) 66-19-48
Bağlantı: Prithu Prabhu: 
(: +7 (904) 365-2190 (mobile)
smolensk@harekrishna.ru

Çek Cumhuriyeti 
Sri Sridhar-Govinda Sangha

Cukrovarska 128, 566 01 Vysoke Myto
czech@scsmath.org

Ukrayna
Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram

11/4 Panfilovsev Street, Zaporozhya, 
69000
(: (0612) 33-42-14
zaporozhya@scsmath.org

Túrkiye 
Sri Govinda Math Yoga Centre

Abdullah Cevdet Sokak No 33/8, 
Çankaya 06690, Ankara 
(: +90 312 4415857 & 312 440 88 82
info@yogamerkezi.org
http://yogamerkezi.org

Sri Chaitanya Saraswat Asan & Mission
Tahran Cad. Billur Sok. No: 19/10
06700 Kavaklıdere, Ankara
(: +90 312 428 05 14

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar 
Govinda Bhakti Yoga Center 

Konutkent 2 Sitesi Finike Sok. FII/4 
Cayyolu, Ankara, Turkey 
(: (+90) 312 240 1309 Fax: 312 240 0389
murali_mohandas@yahoo.com

AVUSTRALASYA
Avustralya
Sri Govinda Dham

P.O. Box 72, Uki, via Murwillumbah
N.S.W. 2484, Australia.
(: (0266) 795541
http://www.mandala.com.au/dham/index
uki@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Asan
627 Myocum Rd, Byron Bay, NSW 2481
(: +61 0266 847943

Sri Bhakti Siddhanta Sravan Sadan 
of Sri Chaitanya Saraswat Sridhar 
Mission

1 Gladstone Street, North Parramatta,
NSW 2151
(: (61 2) 9890 4985
http://www.mandala.com.au
sydney@scsmath.org

Yeni Zelanda 
Sri Chaitanya Saraswat Sangha

1030 Coatesville Riverhead Highway,
Riverhead, Auckland 
(: (09) 4125466
auckland@scsmath.org

Tayland 
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Ashram

79/23 Mooban Worabordin
Soi Watsadet, Pattum Thani Rangsit Road,
Bangkok
(: (+66) 819 095 917
bangkok@scsmath.org
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Mauritius 
Sri Chaitanya Saraswat Math 
International

Nabadwip Dham Street, Long Mountai
Republic of Mauritius
(: (230) 256 3466 and 724 9352
gaurendu@intnet.mu

Vaishnava Seva Society
Ruisseau-Rose, Long Mountain,
(: (230) 245-0424
vssmauritius@myt.mu

Sri Sri Nitai Gauranga Mandir
Valton Road, Long Mountain
(: (230) 245-0212

Sri Chaitanya Saraswat Math
International (Southern Branch)

Royal Road La Flora
(: (230) 617-8164 & 5726

Malezya 
Sri Chaitanya Saraswat Sadhu 
Sangam, Bukit Beruntung Seva 
Ashram,

No 19 & 21, JalanTertai 10,
Bukit Beruntung, 48000 Rawang, Selangor
(:+60 3 - 6028 1264  +60 012-685 5932
scsmathmalaysia@gmail.com

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva 
Ashram

7 Taman Thye Kim, Jalan Haji 
Mohammed Ali
32000 Sitiawan, Perak, Malaysia 
(: (05) 691 5686
Ramaratan1008@yahoo.com.au

Singapur 
Sri Gaura Saraswati Sridhar Society

19, Upper Dickson Road, 207478
(: 63439018, 90236341 & 91856613
vijaykrsnadas@hotmail.com

Gokul Vegetarian Restaurant
21 Upper Dickson Road, Singapore
207478
(: 63967769
mahalakshmidev@hotmail.com

 
Sri Chaitanya Saraswat Math, 
Singapore Branch

Blk 7, #02-107, Tanjong Pagar Plaza,
081007
(: +65 9062 6733
jayatah@hotmail.com

Filipinler 
Srila Sridhar Swami Seva Ashram,

23 Ruby St., Casimiro Townhouse, Talon
Uno, Las Pinas City, Metro Manila, 
zip code 1747 
(: 800-1340
danny11ramos@yahoo.com

Sri Chaitanya Saraswat Math,
Philippines Branch

16 Lot Block 28, ACM Woodstock 
Homes, Phase 2, Alapan 1, Imus, Cavite
 scsmath-philippines@mail.com
 http://www.philippines.scsmath.org

Fiji 
Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan
 P.O. Box 4507, Lautoka

 fiji@scsmath.org
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