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Ónsóz

Evrimin genelde nesnel (nesneden kaynaklanan) birËey
olduÊu san›l›r. Oysa nesnel evrim, gerÔeÊin yanl›Ë idrak edilme-
sidir. Asl›nda evrim bilince dayan›r ki bu da ózneldir (ózneden
kaynaklan›r). Ama cahil olanlar, óznel evrimi nesnel evrim gibi
górürler. 

GerÔekte Lord ózne ve bizler de Onun nesneleri olduÊumuz
halde cehalet sonucu kendimizi ózne san›r›z. Onun mal varl›Ê›
olduÊumuz halde kendimizi mal sahibi san›r›z.

HerËey Vai£òavalar›n yani Lord'un kullar›n›n arzusuyla
gerÔekleËir denir. Bir Vai£òava, patronun isteÊini dile getiren
sad›k bir iËÔi gibidir; o kendisiyle ilgili hiÔbir isteÊe sahip
deÊildir: saf bir Vai£òavan›n isteÊi Lord'un isteÊinin ta kendi-
sidir. Ama cahilliÊimizden dolay› Lord'u kendi hizmetkÕr›m›z
yapmaya Ôal›Ë›r›z, oysa bu ßålagråma ßilå’y› ceviz k›rmak iÔin
kullanmaya benzer. Lord bir nesne deÊildir. O góren, yapan ve
bilendir – o Yüce Óznedir – oysa bizler k›t akl›m›zla,  kendimizi
ózne san›r›z.

Óznel evrim kavram› çrÏmad-Bhågavatam’da aÔ›klanm›Ët›r
(10.14.22):

tasmåd idaì jagad aße£am asat-svarøpaì
svapnåbham asta-dhi£aòaì puru-duèkha-duèkham

"Lord taraf›ndan yarat›lan yan›lg› sonucu, evren gerÔek
olmad›Ê› halde gerÔekmiË gibi górünür, t›pk› rüyada ÔektiÊimiz
ac›lar›n yaln›zca hayalden ibaret oluËu gibi."    



Ak›ls›z insanlar ózneyi nesne san›rlar. Gózü górenle, beyni
bilenle kar›Ët›rmak cehaletin ta kendisidir. çrÏmad-
Bhågavatam’da bu Ëóyle aÔ›klanm›Ët›r (1.3.31):

yathå nabhasi meghaugho
reòur vå pårthivo 'nile
evaì dra£éari dÖßyatvam
åropitam abuddhibhiè

"Ak›ls›zlar gókyüzünü bulutlarla, havay› iÔinde yüzen toz
zerreleriyle bir tutarlar ve gókyüzünün bulutlu ya da havan›n
kirli olduÊunu san›rlar."

BilinÔ dünyan›n ürünü deÊildir; dünya bilincin ürünüdür. Bu
dünya ruhanÅ dünyan›n Ôarp›k bir yans›mas›d›r. Maddesel
dünyada yani sómürü dünyas›nda, Darwin'in de dediÊi gibi, esas
olan en güÔlü olan›n ayakta kalmas›d›r. Ayakta kalmak iÔin
sómürmek zorunday›z: jÏva jÏvasya jÏvanam. Oysa ruhanÅ
dünyada, adanm›Ël›k ülkesinde herkes hizmet eden bir birimdir.
Orada kendimizi adayarak mutlu bir yaËam bulacaÊ›z.

çrÏ Krishna, o süper óznel ülkede en yak›n hizmetkÕrlar›yla
beraber ebediyen ilahÅ oyununu oynar. Ve bilincimiz, Tanr›’ya
adanarak geliËme kaydettikÔe en yüce umudumuzun orada,
Güzel Mutlak'›n oyunlar›nda bir role sahip olduÊumuz o yerde
olduÊunu anlayacaÊ›z.
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Fosilcilik,
Hipnoz & Kozmos

Bu bólúm çrÏla çrÏdhar Mahåråj'›n, nórofizyolog Dr. Daniel
Murphey ve organik kimyac› Dr. Thoudam Singh ile yapt›Ê›
konuËmadan al›nm›Ët›r.

Dr. Singh: Bilim adamlar› evrimden sóz ederlerken yaËam›n
maddeden evrimleËmiË olduÊunu kastederler. Sizin evrimden
oldukÔa farkl› bir kavram olarak sóz ettiÊinizi duydum. Siz
herËeyin bilinÔten evrimleËtiÊini sóylüyorsunuz.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet, ónce bilinÔ gelir, sonra mad-
de. Maddesel olan herËeyin temeli bilinÔtir ki bu da manevÅdir.
BilinÔ bilinÔle doÊrudan baÊlant› kurabilir. BilinÔ madde düze-
yine, maddesel kavrama geldiÊi zaman ise bulan›k bir bilinÔlilik
deneyimleriz; ónce bulan›k, net olmayan bilinÔ vard›r, sonra
maddesel bilinÔ. Ama herËey bir manevÅ yóne sahiptir. Ve ebe-
dÅ ruhlar olarak bizlerin doÊrudan baÊlant›m›z asl›nda varoluËun
sadece bilinÔli yónüyle olan baÊlant›d›r. ÓrneÊin, Yeryüzünün
kad›n olduÊu varsay›l›r. Vedalara góre Yeryüzünün baË tanr›s›
kad›nd›r. GüneË ise erkek.

Ruh maddesel bilince gelirken, cidåbhåsa'dan; bilincin bula-
n›k bir yans›mas›ndan  geÔmek zorundad›r. Ruh ancak o zaman
maddesel bilinci deneyimleyebilir. Saf bilinÔ, maddesel bilinÔ
olarak evrime uÊramadan ónce cidåbhåsa'dan, bilincin bulan›k
bir evresinden geÔecektir. O halde, her maddesel Ëeyin geri pla-
n›nda ruhanÅ bir kavram mevcuttur. Bunun aksi düËünülemez.



Dr. Singh: Cidåbhåsa nedir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Zihin gibi birËeydir. Farzedin ki bi-
linÔ maddeyi hissetmeye geliyor. BilinÔ maddesel dünyay› tan›-
mak üzere maddesel dünyaya gelirken ilk ónce maddesel bilinÔ-
ten geÔmek zorundad›r, ondan sonra maddenin ne olduÊunu his-
sedebilir. Darwin'in teorisine góre madde, zaman iÔerisinde bi-
linÔ oluËturur, ama bilinci oluËturmadan ónce, net olmayan, bu-
lan›k bir bilinÔ oluËturmak zorundad›r; ondan sonra zihni ve da-
ha sonra da ruhu oluËturur. Ama gerÔekte, bunun tam tersi sóz
konusudur. Bir bak›ma, óznel evrim, nesnel ya da maddesel ev-
rimle paralellik gósterir. Ancak bilincin evrimleËmesinde süper
ózne ónce gelir, bireysel ruh yani jÏva-ózne sonra gelir. Ard›n-
dan, jÏvalar›n óznel bilincinden madde oluËur.  Ama bilinÔ, mad-
deyi alg›lamak iÔin,  bulan›k bilinÔten geÔmelidir.

Ben evrim sürecinin yukar›dan aËaÊ›ya doÊru hareket ettiÊi-
ni sóylüyorum. Mutlak GerÔek - ki eÊer herhangi birËeyi mutlak
gerÔek olarak kan›tlayacaksak - iki niteliÊe sahip olmal›d›r. Ne-
dir bunlar? Ílk olarak, Hegel'in ifade ettiÊi gibi, O Kendi BaË›na
olmal›d›r: O kendi kendisinin nedenidir. Íkinci olarak ve bizim
iÔin daha da ónemli olan nitelik Ëudur; O Kendisi iÔindir: O
Kendi amac›n› gerÔekleËtirmek iÔin vard›r. BaËka bir varl›Ê›n
hizmetinde deÊildir; aksi halde ikincil konumda olurdu. Mutlak
GerÔek Kendi iÔinde tamd›r. DiÊer herËey Ondan gelir. Mükem-
mel óz zaten mevcuttur. Bize kusurlu olarak górünen her ne ise,
kendi eksik duyular›m›za góre iner.

Kusurlu olan, mükemmel olana, nihaÅ gerÔeÊe baÊ›ml› olma-
l›d›r. Tanr›, Kendi mükemmeliyetini kan›tlamak iÔin mükemmel
olmayan› bu Ëekilde düzenlemiË olsa gerektir. Mutlak'›n mü-
kemmeliyetini kan›tlamak iÔin, Ëartlanm›Ë ve Ëartlanmam›Ë,
sonlu ve sonsuz gerÔeklik vard›r. Bu bak›mdan, mükemmel ol-
mayan dünya, gerÔekle dolayl› bir iliËkiye sahiptir.

Ancak bilinÔ madde kavram›na bir anda atlayamaz; madde-
sel bilince gelmek iÔin bir süreÔten geÔmek zorundad›r. Bu mad-
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desel dünyan›n evrimleËmesi ve yok oluËu marjinal pozisyon-
dan, yani daha üstün ebedÅ enerjinin eËiÊinden baËlar. Bu da sa-
dece svarøpa-ßakti'nin eteklerinde olup biter. Svarøpa-ßakti, ru-
hanÅ boyutun evriminden sorumlu sistemdir ve ebediyen evrim
iÔinde olan dinamik bir bütündür. DeÊiËim góstermeyen, deÊi-
Ëim gósterenin kaynaÊ› olamaz. Ebediyen deÊiËim iÔinde olan
bir óz vard›r. O boyut lÏlå ile, dinamik oyunlarla doludur. EÊer
statik, duraÊan birËeyin ebedÅ  olduÊu kabul edilebilirse neden di-
namik birËeyin ebedÅ olduÊu kabul edilmesin? O svarøpa-ßakti
boyutu, kendi iÔinde tam anlam›yla evrimleËmiËtir. O boyut ebe-
dÅdir. EvrimleËme ve yok oluË, sadece latif ruh-can›n kaba mad-
desel platforma düËmesi ve mükemmeliyete doÊru evrimleËme-
si ile ilgilidir. Burada evrimleËme ve yok oluË vard›r, oysa bun-
lar svarøpa-ßakti'nin ebedÅ mekÕn›nda mevcut deÊildir. 

Dr Singh: Nesnel evrim, modern bilmin Darwinci evrim
dediÊi Ëeydir; peki óznel evrim Krishna bilinci bilmi taraf›ndan
nas›l aÔ›klan›r?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Hipnoz órneÊine bakman›z gerekir.
Süper ózne, bir tür mistik "hipnoz" yoluyla, belli birËeyi górme-
si iÔin ózneyi kontrol eder ve ózne o Ëeyi górmeye mecbur kal›r.
KiËi Ëóyle düËünebilir; bir taË górdüÊümüzde, taË da onu taË ola-
rak górmemiz iÔin bizi zorlar, oysa bunun tam tersi sóz konusu-
dur: biz onu taË olarak górmeye zorlan›r›z Ôünkü herËeyi Kendi
isteÊine góre sergileyen süper óznenin etkisi alt›nday›zd›r. O
"TaË› gór" diye emrettiÊi zaman taË› góreceÊiz. GórdüÊümüz
herËeyle ilgili tam kontrol Onun ellerindedir. Nesnel dünyada,
górdüÊümüz Ëeyleri kontrol eden bir kudret mevcut deÊildir.
Nesnel dünya tamamen óznel dünyan›n kontrolü alt›ndad›r. Bu
Bhagavad-gÏtå'da doÊrulanm›Ët›r, orada Krishna Ëóyle der,
paßya me yogam aißvaryam; "Ben eÊer, 'Benim mistik gücümü
gór,' dersem górmeye mecbursun. BaËka seÔeneÊin yoktur."
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Krishna der ki, mattaè smùtir jñånam apohanaì ca: O, ha-
t›rlaman›n, unutkanl›Ê›n ve akl›n baË nedenidir. O kontrol eden-
dir. O Kendi zevki iÔin, Kendi lÏlås› iÔin herËeyi yapabilir. Bu
sadece maddesel dünya iÔin geÔerli deÊil Kendi ülkesi iÔin de
geÔerlidir. GÏtå'daki bu ifadenin anlatmak istediÊi Ëey, bu
braèmånda'y›, bu maddesel dünyay› ilgilendirir. Bu ifadenin
ózü Ëudur; en alt gezegen sistemlerinden en üst sistemlere kadar
olan bu evrimleËme ve yok oluË alan›n›n tamam›nda herËey
Onun taraf›ndan idare edilir. D›Ëar›daki herhangi birËeyin üstün-
lüÊü sóz konusu deÊildir. Bütün üstünlük herËeyi kontrol eden
Merkeze aittir.

Ve gerÔeklik ózneldir. Temelinde bilinÔ vard›r. Renk góz
arac›l›Ê›yla alg›lan›r. Bu demek deÊildir ki renk oradad›r ve góz
onu yakalayabilir. Aksine, góren kiËi góz arac›l›Ê›yla górür ve
renk alg›lar. Dolay›s›yla renk bir alg›lamad›r. Onun gerÔek óz
olarak yerinin süptil (ince) varoluË mekÕn›nda bulunmas› gere-
kir. GerÔekliÊin yap›s› bóyledir: kaba olan inceden gelir.
Såíkhya felsefesinde gerÔeklik, elbette ki, ikili birËey olarak
aÔ›klan›r. Såíkhya felsefesine góre gerÔekliÊin üÔ dal› vard›r:
hissetme, duyular ve duyu nesneleri. Ses kulak taraf›ndan yara-
t›l›r, renk góz taraf›ndan üretilir, bunun gibi.

Duyu nesneleri tama-guna yani cehalet halindedirler, duyu-
sal araÔlar råja-guna yani tutku halindedirler ve hissetme gücü
ise sattva-guna yani iyilik halindedir. Bunlardan ›Ë›k, góz ve
renk; gókyüzü, kulak ve ses ortaya Ô›kar. Maddesel gerÔeklik bu
Ëekilde, tama, råja ve sattva olmak üzere üÔ dala ayr›l›r. O hal-
de kaba dünya, bilinÔ kanal› vas›tas›yla, inceden gelir. Hisseden,
yani alg›lama arac›, kendi alg›lamas›n›n nesnesini yarat›r.

Bu hipnoz ilkesini anlamaya Ôal›Ë›n. Bütün herËey - bütün
yarat›l›Ë - bir hipnotizmad›r ve tamamen Yüce Ózne'nin elinde-
dir. Maddesel yasalar hiÔbir anlam ifade etmezler; yasalar ve alt
yasalar tümüyle óznel dünyaya aittirler.
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Dr. Murphey: Ama kiËi bu türlü
bir hipnozu nas›l idrak edebilir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Labora-
tuarda, iki gaz›n, hidrojen ve oksije-
nin birleËmesinden su meydana gele-
ceÊini ónceden nas›l bilebiliriz? KiËi
ancak belli bir bilimsel bilgi düzeyi-
ne ulaËt›Ê› zaman gaz gibi daha ince
birËeyin su gibi somut maddesel
birËey meydana getirebileceÊini bi-
lebilir. Bunun gibi, daha üstün ózle
ilgili bir fikre sahip olunca, kaban›n
nas›l olup ta inceden doÊduÊunu an-
layabilirsiniz.

Góreli dünya, mutlak gerÔeÊin
Ôarp›k bir yans›mas›d›r. Ústün nitelikli Ëeylere nedensel óneme
sahip olma konumu vermek gerekir. Yani daha aËaÊ›da olan
birËey daha üst olan birËeyi yaratamaz, oysa daha üst olan iÔin
daha alt birËeyi oluËturmak kolayd›r. Bunu anlamak zor deÊildir.

Modern bilimsel yaklaË›m temel olarak taË›n ruhu yaratabil-
diÊini sóylüyor; ama neden ruhun taË› yaratabileceÊini dikkate
alm›yor? Bu iËleyiËi, yani ruhun nas›l taË yaratabildiÊini araËt›r-
mam›z gerekir. Oysa biz bunu bir yana b›rakt›k, onun yerine
taË›n zamanla ruh geliËtirdiÊini sóylüyoruz — bu doÊrultuda
araËt›rma yapmaktan Ôok hoËlan›yoruz. Neden? Ínce olana kaba
olandan daha fazla ónem verilmesi gerekir. NiÔin Tanr› insan›
yaratt› deÊil de insan Tanr›'y› yaratt› diye düËünmek zorunda-
y›z?

Dr. Singh: O halde Tanr› sihirbazd›r ve bizler de Onun kul-
lar›y›z. 
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temel olarak taË›n ruhu
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ama neden ruhun taË›
yaratabileceÊini dikkate
alm›yor?



çrÏla çrÏdhar Mahåråj: O sadece sihirbaz deÊil Süper-
sihirbazd›r. O bizim kendi deneyimimiz kapsam›nda olan bir tür
sihirbaz da deÊildir.

Dr. Murphey: Yogamåyå'n›n, yani Lord’un iÔsel enerjisinin
rolü nedir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: O (diËil enerji), Krishna'n›n ebedÅ
refakatÔileri aras›nda yer al›r. Bizim tanr› anlay›Ë›m›za góre,
puru£a/prakùti, erkek/diËi bir arada var olurlar. Kudret ve
enerji*, óz ve enerji, ak›l almaz bir biÔimde birbirleriyle
baÊlant› iÔindedir. Aksi halde, Yüce Ruhun her türlü  enerjiden
baÊ›ms›z bir varoluËa sahip olduÊunu kabul edersek, bu bizi,
çaòkaråcarya'n›n brahman kavram›na, yani deÊiËim gósterme-
yen, ay›rt edilmeyen birliÊin* nihai bilincine gótürür. O halde
Mutlak GerÔek, kudreti ve enerjiyi — puru£a/prakùti — bilinÔle
enerjiyi iÔinde bar›nd›r›r.

Asl›nda tanr› kavram› iÔinde üÔ ana unsur vard›r: jñåna, ba-
la ve krÏya. Mutlak bütünün ebedÅ yónü üÔe ayr›l›r: enerji, bilinÔ
ve vecd. DüËünme, isteme ve hissetme. Sat, cit, ånanda. Sat, va-
roluËu saÊlayan enerji, Baladeva'n›n (bala) enerjisidir. Cit,
bilinÔ yónü, Våsudeva’d›r (jñåna). Ve ånanda, vecd duygusu
Rådhikå’d›r (kriya). Jñåna, bala, kriya (bilgi, güÔ ve hissetme);
sat, cit, ånanda (ebediyet, idrak ve haz); sandhÏnÏ, samvÏt,
hlådinÏ (varoluË, fark›ndal›k ve vecd): Baladeva, Krishna, Råd-
hårånÏ. Bunlar advaya-jñånan›n yani o tek bütünün üÔ safhas›-
d›r. O tek bütün, geliËkin boyutunda üÔ türlü düËünülebilir: ana
bilinÔ, ana enerji ve ana doyum. O nihai gerÔeÊi üÔ evrede idrak
etmemiz gerekir. Yani: jñana, bala ve krÏya ca. DüËünme, his-
setme ve isteme. Sat, cit, ånanda. Satyam, ßivam, sundaram
(ebediyet, iyilik, güzellik). Ve bu üÔ ilke, ebedÅ olanda ve ebedÅ
olmayanda, evrim ve yok oluË Ëeklinde ifade bulur.
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Ínanc›n bu yónleri Bhaktivinoda ëhåkura'n›n Sri Kù£òa
Saìhitå's›nda son derece bilimsel bir Ëekilde ele al›nm›Ët›r. Bir
zamanlar Vedik kozmolojideki gezegenler konusunu bu aÔ›dan
deÊerlendirmiËtim. Górüyoruz ki, farkl› gezegenlerin hareketi
sonucu, ay›n gólgesinin Dünya üzerine düËmesi, güneË tutulma-
s›na neden olur. Halbuki kutsal yaz›tlarda, tutulma s›ras›nda
Råhu gezegeninin güneËi veya ay› yuttuÊu anlat›l›r. çrÏla
Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura Puri'deyken, yaËam›n›n son
günlerinde bir tutulma meydana gelmiËti, kutsal yaz›t›n anlam›-
n›, siddhånta'y› bilmesi gereken bir adanm›Ë kul ise
Prabhupåda'n›n yan›nda oturuyordu. Birden Bhågavatam'da ak-
tar›lan düËünceyi yani ay ve güneË tutulmas› s›ras›nda Råhu'nun
güneËi veya ay› yuttuÊu düËüncesini alaya ald›.

Ben Bhågavatam'la ilgili bóyle bir ifade kullan›lmas›na da-
yanamad›m ve çrÏmad-Bhågavatam'›n belirttiÊi Ëeylerin hafife
al›nmamas› gerektiÊini sóyledim. Sózlerime, dolayl› da olsa bir
dayanak sundum. Bhaktivinoda ëhåkura'n›n, Jaiva Dharma ad-
l› kitab›nda pek Ôok karakter yaratt›Ê›n› ancak onlar›n hayal ürü-
nü olduklar›n› sanmad›Ê›m› sóyledim. Yazm›Ë olduÊu Ëeylerin
bir baËka milenyumda (kalpa) ya da Brahmå gününde meydana
gelmiË olabileceÊini ve Ëimdi yüzeye Ô›km›Ë olduÊunu sóyle-
dim. Bu Ëekilde, gerÔeÊin kan›tlanmas› iÔin gerekli olan Ëey ne
ise, o Ëeyin de gerÔek bir konuma sahip olmas› gerektiÊini iddia
ederek Bhågavatam'›n kozmolojik konumunu desteklemeye de-
vam ettim. Aksi sóz konusu olamazd›. Tezim bóyleydi ve
Prabhupåda da beni destekledi.

Råhu gezegeninin pozisyonunu kavramak sóz konusu
olduÊunda, çukadeva ve Vyåsadeva'n›n sóyledikleri Ëeyler
coÊrafÅ aÔ›dan olanaks›zd›r ancak onlar›n ifadeleri çrÏmad-
Bhågavatam'da yer almaktad›r ve kutsal yaz›tlar›n sózleri hafife
al›nmamal›d›r. Bhaktivedånta SwåmÏ Mahåråja, kutsal yaz›t›n
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sózlük anlam›n›n ónemini  góz ónünde bulundurarak Bhagavad-
gÏtå Asl›n›n Ayn› adl› eseri sunmuËtu. Èóyle düËündüm,
"Bhågavatam'›n sóylediklerini nas›l kan›tlayabilirim bilmiyo-
rum. Ama çrÏmad-Bhågavatam'da sóylenenlerin doÊru olmas›
gerekir. Buna inan›yorum."

Kutsal yaz›tlarda, evrenin kozmolojik yap›s›yla ilgili pek Ôok
ifade vard›r. Eski ÔaÊlar›n ruhaniyette ileri düzeyde olan insan-
lar› Aryanlar, herËeyi bilinÔ olarak górürlerdi. Onlar gólgenin de
bilinÔli olduÊunu górdüler. Gólge, åbhåsa, ayn› zamanda bir bi-
linÔ evresi olarak kabul edilir. BirËeyin maddesel kavram›na
ulaËabilmemizin tek yolu, bilincin o gólgeye benzer evresinden
geÔmektir. Madde kavram›na ulaËmadan ónce, belli bir zihinsel
evreden  geÔmemiz gerekir ve o zihinsel evreye kiËileËtirme at-
fedilebilir. Gólgenin kiËileËtirilmiË halinden "Råhu" olarak sóz
etmek mümkündür. 

Ruh maddeye, maddesel dünyaya yaklaË›r, ama ondan ónce
cidåbhåsa denilen gólgeli bir bilinÔ evresinden geÔmek zorunda-
d›r. BilinÔ maddeye, bilinÔsizliÊe bilincin gólge düzeyinden ge-
Ôer. Bilincin o gólge aËamas› ise kendi kiËiliÊine sahiptir. O da
bilinÔlidir ve "Råhu" olarak biliniyor olabilir.

Her maddesel kavram, o belli Ëeye ait ruhanÅ bir kavram ge-
rektirir. Bilincin, eËyay› maddesel olarak alg›lamak iÔin iÔinden
geÔmek zorunda olduÊu gólge kiËiliÊe sahiptir ve ù£iler, gerÔeÊi
górenler, Bhågavatam'da bundan Råhu olarak sóz ederler. Onlar
Ôok ileri mertebede olduklar› iÔin her yerde varoluËun kiËisel yó-
nünü górürler. Bizlerin ólü madde olarak alg›lad›Ê›m›z› onlar bi-
linÔli olarak alg›larlar. Dolay›s›yla daima  zati bak›Ë aÔ›s› ile
deÊerlendirirler. 

Ruh, herhangi bir maddesel kavram› deneyimleyeceÊi za-
man, eËyay› maddesel olarak górmesi iÔin bilincini etkileyen bir
ortamdan geÔmek zorundad›r. Somut maddenin ne olduÊu bilin-
miyor. Madde bilincin etkisinden ibarettir. Maddesel olan
herËey nas›l bilinÔli bir kaynaÊa ya da kiËisel bilinÔte bir
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kaynaÊa sahip olmak zorundaysa, güneË, ay, Dünya ve tüm ge-
zegenlerin de kiËisel bir kavram› olmal›d›r. Biz bir gólgenin ya
da herhangi bir nesnenin kavram›na ulaËmadan ónce, ruhun bi-
linÔli bir aËamadan geÔmesi gerekir. O aËama, kiËi olarak belli
bir ruhanÅ varoluËa sahiptir. Bu nedenle Bhågavatam, güneË, ay
ve Råhu gezegeninden kiËi olarak sóz eder. HerËey — Dünya,
ay, y›ld›zlar, gezegenler — kiËisel bir kavram iÔerir. Kaba duyu-
lar›m›zla alg›layabildiklerimizin geri plan›nda, madde olarak
adland›r›lan herËeyin ard›nda kiËi kavram› olmal›d›r. BilinÔ, kiËi
kavram›n›n etkisi olmadan, kaba madde aËamas›na ulaËamaz.

Bu nedenle, kadim yaz›tlarda yüce pirlerin ve ù£ilerin bu
dünyadaki herËeye kiËi olarak hitap ettiklerini górüyoruz. Bizle-
re góre ólü madde olsa da, onlar herËeyi kiËi olarak kabul
etmiËlerdir. Neden? Madde, kiËiliÊi olan varl›Ê›n gólgesidir.
KiËiliÊi olan bilinÔli varl›k daha gerÔektir; puslu bilinÔle alg›la-
d›Ê›m›z madde daha az gerÔektir.

Dr. Murphey: O halde o gólge Råhu mudur?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Biz o gólgenin kiËi olarak temsil
edildiÊini idrak ettiÊimiz zaman, o Råhu diye bilinecektir.
HerËey bilinÔlidir. Gólge, gólgenin etkisi - herËey. Ay, güneË ile
Dünyan›n aras›ndayken ay›n gólgesi buraya gelir, gelen Ëey de
bilinÔlidir. HerËey ónce bilinÔlidir — ard›ndan madde gelir.
HerËey kiËi kavram›ndan kaba bilince doÊru evrimleËir. HerËey
kiËiliÊe sahiptir. Bu nedenle ù£iler gerÔeÊi bóyle górerek, nesne-
lere: aÊaÔlara, daÊlara, güneËe, aya, okyanusa kiËi olarak hitab
ederlerdi. Saf bilinÔ, saf madde hakk›nda deneyim almaya gelir-
ken, baËlang›Ôta kar›Ë›k bir aËama olmal›d›r ve o aËama da kar-
ma'da ac› Ôeken kiËidir. KiËi, halihaz›rda geliËimini tamamlam›Ë
ruhanÅ kiËi anlam›na gelmez, kar›Ë›k durumdaki kiËi anlam›na
gelir. O halde, ù£ilerin sóylediÊi Ëey — herËeyin kiËi oluËu —
gerÔektir; uydurma deÊildir. 
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HerËey bilinÔlidir. Günümüzün bilim adamlar› nas›l herËeyin
maddeden ibaret olduÊunu sóylüyorlarsa, bizler de herËeyi
bilinÔli olarak düËünmek iÔin gerÔek nedene sahibiz. Ne górür-
seniz górün farketmez; kendi doÊam›zda var olan Ëeyi doÊrudan
hissedebiliriz. O Ëey bilinÔlidir. Bilincimiz geliËmiË veya düËük
durumda olabilir ama bilinÔ bize daha yak›nd›r. Biz sadece
kendi zihinsel enerjimizi hissederiz.

Dr. Murphey: Bizlerin bunu tam olarak kavramas› biraz
zor. Renk górdüÊümüz zaman asl›nda neyi górüyoruz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: O zihinsel bir durumdur.

Dr. Singh: O nesnenin gerÔekliÊi nedir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: GerÔeklik denen Ëey ruhun iÔinde-
dir. Sadece ruh gerÔektir; 'góren' gerÔektir. Ózne gerÔektir. Ve
óznenin hissettiÊi ne varsa yine ózneden yay›l›r.

Dr. Singh: Ama óznenin alg›lad›Ê› nesneler de kiËi midirler?
K›rm›z› rengi górdüÊümüz zaman k›rm›z› da bir zat m›d›r, bir
kiËi midir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: HerËey ózgün, kiËiliÊe sahip,
bilinÔli, ruhanÅ gerÔeklikte kendi temsilcisine sahiptir. Aksi hal-
de bu boyuta madde olarak yans›mas› olanaks›z olurdu. Ónce
bilinÔ vard›r, sonra daha kaba bir  haldeyken, madde olarak gó-
rünür. Ontoloji Ôal›Ëmalar› s›ras›nda óÊretildiÊi üzere, belli
birËeyi incelerken onun góze belli Ëekilde górünen s›fatlara sa-
hip olduÊunu ve kulaÊa belli bir Ëekilde góründüÊünü bilebilsek
de bunlar d›Ë górünümdür. BirËeyin ontolojik yónü — ne
olduÊu, o Ëeyin gerÔekliÊi — górünümlerden baÊ›ms›z olarak
bilinmez, bilinemez. Benim sav›m Ëudur ki bilinÔ, bilinÔsiz
maddeyi hissedeceÊi zaman, maddesel nesneyle karË›laËmak
iÔin bilinÔli bir bólgeden geÔmek zorundad›r. Dolay›s›yla, o
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maddesel Ëeyin tam olarak alg›lanmas› bilinÔ gerektirir; ve
bilinÔ her zaman kiËiyi belirtir. Ónce kavram vard›r sonra mad-
desel düËünce gelir. 

BilinÔ dünyas› Ôok yak›nd›r, maddesel dünya ise Ôok uzak-
tad›r. Bu nedenle, düËünceleri Ôok geliËmiË olan yüce ù£iler,
Ôevrede bulduklar› herËeye sanki hepsi de kiËiymiË gibi hitab
ederler. Vedalarda, Hindistan'›n kadim kutsal yaz›tlar›nda, aziz-
lerin ve pirlerin daima bir sürü kiËiyle Ôevrili olduklar›n› górü-
rüz; geri plandaki herËey kiËidir.

Dr. Singh: KiËi ise düËünme, hissetme ve isteme demektir.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: DüËünme, hissetme, isteme — bir
canl› varl›Ê›n üÔ safhas› vard›r. Ayn› Ëey Tanr› ve enerjisi iÔin
de geÔerlidir. Ílk ónce mevcut bir ózne vard›r, sonra onun dene-
yimleri gelir. En süptil karakterin deneyimleri ónce gelir ve en
büyük ónem bu deneyimlere verilir. Ve ózne, maddeyi kavra-
mak üzere daha uzaktaki bólgeye geldiÊi zaman, oras›  ona en
uzak nokta olacakt›r. O, kendisini Ôevreleyen herËeye kiËisel
kavramlarla hitab edecektir.

KiËisel kavram maddenin Ôok ótede olduÊunun kan›t›d›r. Bi-
lincin doÊrudan baÊlant›s› gólge iledir, yani maddenin bilinÔ
dünyas›na yans›mas› iledir. Ruh sadece onu anlayabilir. EÊer
madde baÊ›ms›z olarak var olabiliyorsa, o zaman maddenin de
bilinÔli dünyada bir gólgesi vard›r ve ruh da o gólge ile meËgul-
dür. 

Bir baËka deyiËle, ónce kiËi vard›r; beden sonra gelir. Beden
nas›l bilinÔli canl› arac›n›n ürünüyse, madde de ruh-can›n ürü-
nüdür. Maddesel bilinci hesaba katmaks›z›n, ruhla doÊrudan
iliËki iÔinde olan Ëey kiËiliÊe sahiptir. Cidåbhåsa iÔimizdeki zi-
hinsel unsura benzer birËeydir.

Íki tür kiËi vard›r, k£ara ve ak£ara: saf ózgür ruh ve madde
iÔinde savaË veren ruh. Ózgür olan ve ózgür olmayan kiËiler, is-
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ter hareketli ister hareketsiz varl›klar olsunlar, ya da konumlar›
ne olursa olsun, maddesel al›ËveriËler dünyas›nda birleËip
kar›Ët›klar› zaman yine de kiËi olarak kabul edilmelidirler.
HerËey bir bilinÔ ünitesi olduÊuna góre herËey kiËisel varoluËa
sahiptir.

Dr. Murphey: Bu durumda d›Ëtan bak›nca Ganj'› su olarak
górüyoruz ama gerÔekte o bir kiËi.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: HerËey kiËidir. Maddesel kavrama
varmadan ónce o Ëeyin kiËisel kavram›ndan ya da kiËisel yónün-
den geÔmeliyiz. Vùòdåvana'da herËey bilinÔlidir ama baz› Ëeyler
pasif tav›r iÔindedirler. Ancak hepsi de bilinÔlidir: Yamunå neh-
ri, inekler, aÊaÔlar, meyveler — herËey bilinÔlidir, ruhanÅdir ama
farkl› tav›r sergilerler. Aryanlar, herËeydeki bilinÔli ózelliÊi fark
edebildikleri iÔin tüm doÊay› bilinÔli ve Ëah›s olarak górdüler ve
herËeye bilinÔ olarak hitap ettiler.

BilinÔ ve kiËilik gerÔeÊin evrensel temelidir. Deneyimleyebi-
leceÊimiz herËey bilinÔlidir. Maddesel bir nesnenin yans›mas›
benim iÔimdedir ve benim iÔimdeki boyut bilinÔlidir. Ózne
bilinÔtir ve nesne ne türden birËey olursa olsun yans›mas›n›
bilinÔ boyutuna gónderir. Herhangi bir nesnel gerÔeÊin gózlem-
cisi, baËtan sona sadece bilinÔle uÊraË›r ve bilinÔten ayr› bir
madde kavram›na sahip olamaz. 

Dr. Murphey: Bilinci zihinden nas›l ay›rt edebiliriz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bhagavad-gÏtå'da bilinÔle zihni bir-
birinden ay›rt etme yolu ónerilir: indriyåòi paråòy åhur. Ätmå,
ruh nedir, ruhanÅ anlay›Ë nedir? Dünya kavram›na belli bir yón-
temle ulaËt›k. Eleme yóntemiyle zihnin ne olduÊunu bulabiliriz.
Zihnin temelinde kabul etme ve reddetme olduÊu sóylenir:
saíkalpa-vikalpa — "Bunu isterim, onu istemem." Zihin nedir?
D›Ë dünyaya karË› sempati veya ilgisizlik iÔeren Ëey. Zihin odur.
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O Ëeyin ne olduÊunu iÔimizde ad›m
ad›m ilerleyerek bulmak zorunday›z.
O bizim iÔimizdedir ve insan›n ken-
di iÔine girmesi ve zihnin ne olduÊu
hakk›nda kiËisel bir deneyim edin-
mek iÔin Ôaba góstermesi gerekir. O
zaman kiËi, iÔsel analiz yoluyla,
"Ak›l nedir? ÍÔimdeki yeri neresi-
dir?" diye sorarak yarg› becerisiyle,
muhakeme yoluyla, ak›lla doÊrudan
baÊlant› kurmaya Ôal›Ëabilir. Bizler
onu bulmaya ve onunla doÊrudan
baÊlant› kurmaya Ôal›Ëmal›y›z. Èu
soruyu yóneltmeliyiz, "Zihin nedir?
Halihaz›rda benim iÔimdedir. Ama
tam olarak nedir? ÍÔimde var olan muhakeme nedir? Zihnin ve
akl›n kaynaÊ› nedir? Ve yarg› becerisi düzeyini aËt›ktan sonra
ruh nedir? Bir yoginin yapt›Ê› gibi, iÔimizde var olan elemanlar-
la doÊrudan temas kurmaya Ôal›Ëmal›y›z. Zihin ve ak›l her biri-
mizin iÔinde mevcuttur. Neden tam olarak ne olduklar›n› bulma-
ya, iÔsel olarak ne olduklar›n› keËfetmeye Ôal›Ëmayal›m? 

Dr. Murphey: Ínanc›m›z belli bir yónde geliËirken yaËad›Ê›-
m›z fark›ndal›klar›n, Ôevrenin etkisinden, bizi Ôevreleyen koËul-
lar›n etkisinden deÊil de kendi iÔsel ózümüzden, iÔsel bilinci-
mizden geldiÊini nas›l bilebiliriz? 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ózben uyku durumundad›r, ama bir
tür d›Ësal yard›mla yeniden uyand›r›labilir. Ayn› uyumakta olan
bir kiËinin d›Ëar›dan müdahale edilerek uyand›r›labildiÊi gibi.
Bunun gibi birËey. Bir kiËi uyku halindedir, ama d›Ësal yard›m-
la uykusundan uyan›nca yeniden kendisinin fark›na var›r. Bir
kez uyand› m› ve óz-fark›ndal›Ê› geri geldi mi, bir anda "Bóy-
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leydim; Ëimdi bóyleyim," diyerek durumunu anlayabilir. Arka-
daËlar›m›z›n yard›m› sayesinde saÊl›Ê›m›za kavuËabiliriz. Ayn›
Ëekilde eÊer bhakti yóntemini uygularsak kendi ózümüzün ve
gerÔeÊin gitgide daha fazla bilincinde olacaÊ›z. Biz kendimizin
güvencesiyiz.

Dr. Murphey: Bir noktay› netleËtirmek istedim. Kapila’n›n
analiz sistemi çåíkhya'da Kapila Ëóyle der; pradhåna "o ebedÅ,
zuhur etmemiË maddedir." Siz herËeyin bilinÔ olduÊunu sóylü-
yorsunuz. Pradhåna da biliÔten mi oluËmuËtur? 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet. Maddesel olan ne varsa yan›l-
g›dan ibarettir; yan›lg› ise tüm maddesel varoluËun nedenidir.
Ama o da DevÏ, tanr›Ôa olarak kiËiliÊe sahiptir;.

Dünya yan›lg›n›n iÔinde baËlar. DoÊru kavrama sahip oldu-
Êunuz zaman her yerde Krishna lÏlåy› okuyabilirsiniz. HerËey
sizi Vùòdåvana ile baÊlant›l› olarak heyecanland›r›r. EÊer yan›l-
g›dan kurtulmuËsan›z, d›Ëta olan› górmezsiniz. Bir deli kótü
yónlenmiË bir beyne sahiptir. Dostlar› aras›nda olabilir ama de-
liliÊi, paranoyas› akl›n› baË›ndan al›r. Normal durumuna kavu-
Ëunca karË›s›nda ayn› Ëeyi — tüm dostlar›n› bulur. Ayn› bunun
gibi; herËey doÊrudur — yaln›z hastal›Ê›n, yan›lg›m›z›n yok
edilmesi gerekir.

Dr. Murphey: Hastal›k Krishna bilincinden yoksun oluËu-
muz.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: BilinÔten yoksun olmak demek ya-
n›lg›, hastal›k demektir. çrÏmad-Bhågavatam bunu aÔ›kl›yor:
bhayaì dvitÏyåbhiniveßataè — hastal›k ayr› menfaat, ayr› Ô›kar
peËinde olmakt›r. Normal ruhanÅ durumumuzdan sapma, yan›l-
g›n›n geliËmesi; ayr› Ô›kar›n cazibesi ve beklentisine dayan›r.
Bütün yan›lg›n›n ana nedeni odur. S›n›rl›, k›s›r menfaat,
gerÔeÊin doÊru idraki ve yan›lg› aras›ndaki fark›n nedenini
oluËturmuËtur. Bizler merkez kavram›ndan uzaklaËt›k. Evrensel

28 BÍLÍNCÍN ÓZNEL EVRÍMÍ



bilinÔten bu s›n›rl› boyuta geldik. Ve bilincin s›n›rl›dan evrense-
le doÊru geliËmesinin s›ralamas›na góre, kendimizi Ôok farkl›
gezegenlerde veya boyutlarda bulabiliriz: bhør, bhuvaè, svåh,
jana, mahår, tapa, satya, geliËmenin bütün bu farkl› aËamalar›
bu s›n›rl›l›k ve evrensellik süreci iÔerisinde yer al›r. Ama mer-
kez bilincinin kaybolmas›, bütün bu maddesel varoluËun baË ne-
denidir.

Óte yandan, organik bütünün bilincinde olan kiËi, en saÊl›k-
l› pozisyondad›r. DoÊru uyum budur; kótü uyum ise Ëimdiki
hastal›kl› durumumuzun nedenidir. Ortama uyum saÊlamak ya-
Ëamd›r; ózgür yaËamd›r; kótü uyuma yem olmak ise ac›ya ve
mutsuzluÊa yaklaËmak demektir. Ortamdaki herËey yolunda gi-
diyor; tek zorluk bencil ózel menfaat anlay›Ë›nda bulunur. Ev-
rensel menfaate s›rt Ôevirmek, bütün kavram›ndan, mutluluktan
ve saÊl›ktan uzaklaËmam›z›n nedenidir. SaÊl›kl› pozisyonumu-
zun mutluluÊundan mahrum kald›k, bunun nedeni ise bencil
menfaattir.

Mutlak Otokrat mutlak iyidir. O halde ondan ËikayetÔi olma-
ya yer yoktur. Krishna Ëóyle der: suèùdaì sarva-bhøtånåm. O
herËeyin sahibidir; bununla k›yaslan›nca bizler hiÔiz. Ama yine
de O bizlerin dostudur. Bunu unutmamal›y›z. Bizim ad›m›za
davranan Odur. Ondan ayr›l›Ë›m›z, ac›s›n› Ôekmekte olduÊumuz
bütün dertlerin nedenidir. Bizler ve bizim gibi baËkalar› Ona
olan inanc›m›z› yitirdik oysa O bizlerin dostudur. Bizler Onu
k›skan›yoruz ve Ëóyle düËünüyoruz, "Ben efendi deÊil miyim?
Bir baËkas› efendi — buna tahammül edilemez. Sóz sahibi de-
Êilsem vergi vermem." Oysa bizim Ô›karlar›m›z Krishna bilin-
cinde iyi savunulur. O kavray›Ë›m›z›n da ótesinde bizden yana-
d›r, bize ilgi gósterir. Bunu neden unutuyoruz? 

EÊer o inanÔtaki yerimizi yeniden al›rsak, herËey yolunda gi-
decektir. Ac› Ôekiyor olmam›z bizim hatam›zd›r; nitekim evren-
sel aÔ›dan bak›ld›Ê›nda górüË farkl›l›Ê› diye birËey yoktur. Åßåd
apetasya, efendimize s›rt›m›z› Ôevirdik. Oysa Onun efendimiz
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olduÊunu hat›rlamal›y›z, O bizim iyiliÊimizi ister, O bizim ko-
ruyucumuzdur. Bu bilinÔten sapma, sonsuz mutsuzluk getirir.
Nedeni ise son derece ince ve küÔüktür; ayr› Ô›kar zihniyetidir.
Ve bunun sonucu olarak, düËman kamp taraf›ndan esir al›nm›Ë
olduk.

Patañjali, ak›ll›ca ve organize bir Ëekilde kótülüÊe doÊru iler-
lediÊimizi sóylemiËtir. Patañjali'ye góre bu sadece delilik deÊil
zalimliktir; delilikten de beterdir. Ruhu bóylesine ac›nacak du-
rumdan ne kurtar›r? Bir deli herËeye sahiptir — bir tek akl›na sa-
hip deÊildir. Bilincinin doÊru bir Ëekilde uyarlanmas› gerekir. O
zaman anlayacakt›r, "Ah, herËey yolunda — eve gitme zaman›
geldi." Èu anda bilinci bir yana f›rlat›lm›Ë durumdad›r. Evde
deÊildir; bilincinin eve doÊru itilmesi gerekir.

Bütün mesele budur. Guru Mahåråj'›m›z Ëóyle derdi, "Bu
dünyada, Krishna bilinci d›Ë›nda herhangi bir k›tl›k olduÊunu
kabul etmiyorum: jagate eka måtra hari-kathå-durvik£å chåà'a
åra kona durvik£å nåi." Ne zaman heyecanlansa bu ifadeyi kul-
lan›rd›. Èóyle derdi, "Kap› kap› herkese sóyleyin, 'Krishna En
Yücedir, sizler hepiniz Krishna'n›n hizmetkÕrlar›s›n›z.' Kap› ka-
p› dolaË›n, herkese bunu hat›rlat›n. O zaman Ëunu anlar›z, "Ah,
ihtiyaÔ duyduÊum herËeye sahibim. Ben Krishna-dåsa'y›m,
Krishna'n›n hizmetkÕr›y›m, Krishna ile baÊlant› kurmal›y›m."
Bu baÊlant› saÊlanmal›d›r, iËte o zaman herËey yolunda gider.
HiÔbir Ëeyden korku duyulmaz. Krishna'y›, Efendimizi unutmuË
olmam›z d›Ë›nda gerÔek mutsuzluk yoktur. Úzerinde Ôal›Ëmam›z
gereken tek nokta budur. Bu evrensel bir ihtiyaÔt›r. Bunun d›Ë›n-
da baËka ihtiyaÔ olduÊunu kabul etmem.

Bu dünyada durmadan yanan bir ateË var; ama ateËi sóndür-
meye gerek yok, Ôünkü bizim yan›p kül olacak bu dünyayla
iËimiz yok. Bütün iÔsel taleplerimiz yaln›zca Krishna bilinciyle
karË›lan›r. Bunun d›Ë›ndaki Ëeyler gereksizdir. Yan›p kül olabi-
lirler ya da sel sular›na kap›l›p yok olabilirler. Bunlardan hiÔbi-
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ri bizi gerÔek anlamda ilgilendirmez. Aksine, bizleri yanl›Ë Ëeye
sürükleyen o maddesel baÊl›l›klard›r. Ve bunun sonucu olarak
zihnimizin Krishna'ya cezbolmas›na izin veremeyiz. Bu dünya-
n›n Ëeyleri, baÊl›l›klar negatiftir; bu Ëeylerin hepsi bizim düËma-
n›m›zd›r. Bütün evren yan›p kül olabilir ama bizler bundan
hiÔbir Ëekilde etkilenmeyeceÊiz. Dünyan›n sonu gelebilir —
Yeryüzü, güneË, ay, y›ld›zlar— herËey yok olabilir ama biz ka-
l›r›z. Ruh ebedÅdir. Ve eÊer Krishna ile bir baÊlant›ya sahip ola-
bilirsek, bu dünyaya ait Ëeyler bizim iÔin ve baËkalar› iÔin gerek-
siz hale gelir. Kendimizi et ve kanla ózdeËleËtirip neden bu
ólümlü dünyada yaËamaya gelelim? Bizler sadece doÊmakta ve
ólmekte olduÊumuzu düËünürüz. Oysa bu yanl›Ë bir düËüncedir.

HerËey bilinÔlidir. Ve biz bunu tam olarak anlad›Ê›m›z za-
man, ruhanÅ dünyada, svarøpa-ßakti ülkesinde yoÊunlaËacaÊ›z.
Orada, birbirinden deÊiËik canl› varl›klar madde olarak, órneÊin
Yamunå olarak, su olarak, sarmaË›k olarak, aÊaÔ olarak rol ala-
bilirler; ama hepsi de farkl› Ëekillerde rol alm›Ë bilinÔli birimler-
dir. 

Dr. Murphey: SóylendiÊine góre Krishna Yamunå'da y›-
kanmaya gidince, bütün dalgalar Krishna'y› kucaklamak iÔin
ona koËarlar.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bazen Krishna'n›n lotus ayaklar›-
n›n alt›ndaki taËlar onun temas›yla erirler. HerËey bilinÔlidir.
Ayn› Ëey Råhu ve Ketu'nun ve diÊer gezegenlerin durumu iÔin
de geÔerlidir. Kutsal yaz›tlar›n her yerinde ruhanÅ olarak
geliËmiË bilgelerin, sanki bir Ëah›sla konuËuyormuË gibi doÊay-
la konuËtuklar› górülür. Ve bu gerÔektir. Oysa bizim bilincimiz
cehalet yüzünden yolundan sapm›Ë durumdad›r.

O halde, bilim adamlar› olarak fosilcilik felsefesini ezmelisi-
niz. Bhaktivedånta SwåmÏ Mahåråja, size Bat›n›n bilim toplu-
luÊunda güÔlü bir yer edinmenizi ve fosilciliÊi ezmenizi emret-
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miËtir. Neden fosilciliÊi kabul etmek zorunday›z? Ónce bilinÔ
vard›r. Bu Berkeley'in teorisidir. Zihin dünyan›n iÔinde deÊil,
dünya zihnin iÔinde. HerËey bilince dayan›r; bilinÔ olmadan
hiÔbir kavram — hiÔbir Ëey ayakta kalmaz. O halde sonuÔ ola-
rak, istenmeyen ne varsa hepsi zihinsel safsatadan ibarettir.



YaratılıË

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Månu Saìhitå (1.1.5-6), yarat›l›Ë›
Ëu noktadan anlatmaya baËlar:

åsÏd idaì tamo bhøtam
aprajñåtam alak£anam
apratarkyam avijñeyaì
prasuptam iva sarvataè

tataè svayambhur bhågavån
avyaktavyaì jayan idam
mahåbhutådi vùtaujåè
prådur åsin tamonudaè

Yarat›c› devinim baËlamadan az ónce, Lord'un marjinal enerji-
si denge durumundayd›. Taéasthå denge demektir: åsÏd idaì tamo
bhøtam. HerËey karanl›Êa gómülüydü, tamamen cehaletle sarma-
lanm›Ët›. Alak£anam herhangi bir tahminde bulunma olanaÊ›
yoktu, anlam›na gelir; gerÔekliÊin yap›s›yla ilgili varsay›mda ya
da Ô›kar›mda bulunmay› saÊlayacak hiÔbir gerÔeklik belirtisi
mevcut deÊildi. Ve aprajñatam'd›: bilim varoluËun o evresini
araËt›racak kapasiteye sahip deÊildir. Buradan sóyleyebildiÊi-
miz tek Ëey, onun derin uykuya dalm›Ë olduÊuydu. Derin uyku
benzetmesi bize o dóneme ait bir kavram verebilir: prasuptam
iva sarvataè. Maddesel varoluË sanki derin uykuda gibiydi.

O s›rada, ruhanÅ boyutun iÔinden devinim baËlad› ve ›Ë›k gel-
di. IË›k górenler taraf›ndan górüldü. O ›Ë›k ónceden de varoluËa



sahipti ama górenler onu górecek bak›Ëa o s›rada sahip oldular.
Górmeye baËlad›lar. Bu maddesel dünyan›n ›Ë›ktan sonraki ilk
kavram› suydu. IË›k, suya benzer bir maddeyi gózler ónüne
serdi.

O ilk ›Ë›k kiËilikle k›yaslan›r. IË›k bilinÔ demektir ve bilinÔ
ise Ëahsiyet, kiËilik demektir. O ›Ë›k veya kiËilik ónce izleyenle-
ri, maddesel varoluËu hissedenleri doÊurdu, ard›ndan da su gibi
nesnel bir unsuru. O su virajå veya nedensel unsur diye bilinir.
Vai£òava sózlüÊünde brahmaloka diye bilinen bilinÔ dünyas› —
›Ë›kla temsil edilir; virajå yani nedensel madde ise suyla temsil
edilir. BilinÔ dünyas› ›Ë›kla temsil edilir ve ilk nesnel gerÔeklik
suyla temsil edilir. Sonra bilinÔ tohumlar›, o ›Ë›Ê›n gólgesi olan
nedensel suya ekilir. GerÔek su eleman› bundan Ôok sonra yara-
t›ld›Ê› halde, maddenin ilk kavram› suya benzer Ôünkü su,
bar›nd›ran, devinen bir s›v›d›r. Sanskrit dilinde su yerine kulla-
n›lan apa sózcüÊü "daha alt kavrama ait" demektir. Daha alt ya-
rat›l›Ë bu Ëekilde baËlad›. 

Ard›ndan, bilinÔ tohumlar›yla ve ilk su ile baÊlant›l› olarak
mahat-tattva diye bilinen bir sonraki ürün geldi: yani maddeyle
kitle Ëeklinde kar›Ëm›Ë olan, ›Ë›kla temsil edilen bilinÔ enerjisi.
Kitlesel madde, ›Ë›k bilincinin enerjisiyle aË›land›Ê› zaman buna
mahat-tattva denir. 

O varl›k daha da geliËtiÊi zaman Ôok say›da ego eleman› —
ahaíkara birimlerine bólündü. Mahato ahaíkara. Ónce
ahaíkara, bir bütün Ëeklindeki kitlesel ego vard›r. Kümesel ego
eleman›na mahat-tattva denir. Nesnel óz, bilincin etkisiyle ev-
rimleËirken kendisini; górülebilen, koklanabilen, duyulabilen,
tad›labilen ve dokunulabilen beË temel kar›Ë›mla ifade eder. Bu
beË eleman maddesel varoluËun ilkel prensipleridir. 

Ve o beËli ilke üÔ aËama halinde; iyilik, tutku ve cehalet —
sattva, raja, tamah olarak evrime, geliËime uÊrad› ve kendisini
eter, ses, duyma ve kulak; hava, kitle, dokunma ve deri; ateË,
renk, górme ve góz; su, tat, tat alma duyusu ve dil; toprak, aro-

34 BÍLÍNCÍN ÓZNEL EVRÍMÍ



ma, koku duyusu ve burun olarak ifade etti. Yirmi dórt tane ele-
man vard›r. Ózben, üÔ ince eleman — prakùti, mahat-tattva ve
ahaíkara, beË kaba eleman, beË duyu, beË duyu nesnesi, duyu
toplayan beË araÔ — maddesel dünyan›n geliËimi bu Ëekilde, in-
ceden kabaya, bilinÔten maddeye doÊru iËleyen bir yóntemle
aÔ›klan›r. Ve bu maddesel varoluË, yüce irade taraf›ndan geri Ôe-
kildiÊi zaman  kaba incenin iÔinde erir gider. Bütün maddesel
varoluË, en kabadan baËlayarak gitgide daha da incelir ve sonun-
da maddesel varoluËun ince, süptil ifadesi diye bilinen
prakùtiye, suya benzer süptil nedensel maddeye dalar. 

Maddesel enerjinin daÊ›lmas›yla birlikte, åtmå yani bireysel
ruh, ay›rt edilmeyen, deÊiËimsiz bilinÔ kitlesine, brahman’a ka-
r›Ë›r. RuhanÅ enerjinin deÊiËik türlerinin durumu Krishna tara-
f›ndan Bhagavad-gÏtå'da (15.16) aËaÊ›daki Ëekilde anlat›lm›Ët›r:

dvåv imau puru£au loke
k£araß cåk£ara eva ca
k£araè sarvåòi bhøtåni
køéa-stho 'k£ara ucyate

uttamaè puru£as tv anyaè
paramåtmety udåhùtaè
yo loka-trayam åvißya
bibharty avyaya Ïßvaraè

"Íki tür varl›k vard›r – mükemmel, deÊiËmez ya da kusursuz
ruhlar ve kusurlu ruhlar. Kusurlu ruhlar maddesel dünyada bu-
lunurlar, kusursuz varl›klar ise ruhanÅ dünyada bulunurlar."
Krishna der ki, "Ben ruhanÅ ózün kusurlu ve kusursuz (k£ara ve
ak£ara) yónlerine aËk›n olarak varl›Ê›m› sürdürürüm, bu neden-
le Ben Puru£ottama’y›m, Våsudeva’y›m, Param Brahma’y›m,
Yüce Mutlak GerÔeÊim. Yetki alan›m›n tamam› yine Benim
iÔimdedir."
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Vaikuòéha, Goloka — bütün yarat›l›Ë, Puru£ottama ya da
Våsudeva ad›yla temsil edilir. Dolay›s›yla bir kiËi Våsudeva'n›n
ülkesine girince, s›n›rlar› belirlenmiË pek Ôok farkl› bólgeyi,
gerÔekliÊin aËamalar›n›, oyunlar› ve aËk›n iliËkileri, faaliyetleri
górebilir. Mükemmel varl›klar›n orada, ebedÅ dünyadaki adan-
m›Ë yaËamlar›nda faaliyet iÔinde olduklar›n› górür.

RuhanÅ dünyan›n genel kavram› Vaikuòéha’d›r; oradaki
adanm›Ël›kta hesap kitap olduÊunu górürüz. Onun da üzerinde
kendiliÊinden, koËulsuz adanm›Ël›k boyutu bulunur. O ülke
Goloka'd›r ve orada Ôok ÔeËitli türden oyunlar bulunmaktad›r.
Goloka'da Tanr›’yla deÊiËik iliËkiler tam olarak ifade bulur:
ßånta, pasif, dåsya, hizmetkÕrl›k, sakhya, dostluk, våtsalya,
ebeveyn, mådhura, eË iliËkileri. Ve eËler aras›ndaki sevgi tad›
ikiye ayr›l›r; svakÏya, evlilikteki aËk ve parakÏya sevgililer ara-
s›ndaki aËk. KuËkusuz bu Ôok üst bir konu. Ama yine de bu ko-
nular hakk›nda belli bir górüËe sahip olmal›y›z Ôünkü kaderimiz
asl›nda bunun gibi üst Ëeylerle baÊlant›l›d›r ve bu baÊlant› bize
çrÏ Caitanya Mahåprabhu ve Bhaktivinoda ëhåkura gibi yüce
åchåryalar taraf›ndan verilmiËtir, ayr›ca çrÏmad-Bhågavatam ve
Chaitanya-caritåmùta da bunlardan sóz eder.

Onlar›n óÊretilerinde Goloka ile ilgili ne varsa bizim umudu-
muz, ózlemimizdir. Adanm›Ël›k anlay›Ë›m›za, zevkimize góre
geliËeceÊiz, üstelik daha üst bir kaynaktan duyma yoluyla ald›-
Ê›m›z tat geliËme kaydedebilir. Farkl› düËünceler, aËk›nl›Ê›n
farkl› modelleri bize gósterildiÊi zaman seÔim ruhumuz geliËe-
bilir. Ve iÔsel seÔimimize baÊl› olarak en fazla cezbolduÊumuz
Ëey ne ise, ona góre hareket etmek durumunda kal›r›z.

Soru: Bireysel ruhlar, yarat›l›Ë sürecinde ne rol oynarlar? 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Onu aÔ›klam›Ë bulunuyorum. Ílk
ónce genel, kümesel sahte ego (ahaíkara) yarat›l›r. Brahma-
SaìhÏtå’da buna ßambhu denir. Oradaki aÔ›klamada ruhun bir
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bilinÔ ›Ë›n› olarak maddesel enerjiyle nas›l kar›Ët›Ê› anlat›l›r. Bi-
linÔ ve prakùti, enerjinin en ilkel kavramlar›, kategorik olarak
farkl›d›rlar. Kümesel bilinÔ, kitlesel enerjiyle temasa geÔer ve
birbirlerine kar›Ët›kÔa genel bir ego ortaya Ô›kar. O genel ego,
yavaË yavaË say›s›z egolara bólünür ve kümesel bilinÔ kendisini
maddesel enerjiye yoÊunlaËm›Ë bireysel bilinÔ birimleri olarak
yayar. Bóylece, Ëartlanm›Ë bireysel ruhlar yavaË yavaË aËaÊ›ya
inerler ve maddesel dünyaya tutsak olurlar.

Bireysel ruhlar, ilkel durumunda, ortak bir bütün olarak top-
land›klar› zaman, kümesel sahte ego yani ahaíkara, mahat-tattva
diye bilinir. Mahat-tattva evrimleËtikÔe, say›s›z bireysel birim-
ler halinde ÔeËitlilik gósterir. Bir atomun daha küÔük atom
parÔac›klar›na, elektronlara, protonlara, nótronlara v.b., bólüne-
bilmesi gibi kümesel ego da yavaË yavaË kendi parÔalar› olan bi-
reysel egolara, jÏva ruhlara bólünür. Pozisyonlar› taéastha’d›r,
marjinaldir (s›n›rsald›r) ve belirsizdir. BilinÔ ónce bir bütün
halinde, marjinal enerjinin o ince, belirsiz boyutundan belirli
olan boyuta evrimleËir ve ard›ndan egonun o kitlesel y›Ê›n›ndan
yani mahat-tattva’dan say›s›z bireysel ruhanÅ birimler tezahür
eder. Yarat›l›Ë›n diÊer elemanlar› da yavaË yavaË  bu negatif
sómürü boyutundan geliËirler.

Bu dünya bazen óne Ô›kar, bazen geri Ôekilir. Kalbin tekrar
tekrar daral›p geniËlemesi gibi bütün evren de daral›r ve
geniËler. Bir iÔerisinde toplan›rlar ve birÔok olarak yeniden te-
zahür ederler — bir ve birÔok — maddesel evrenin evrimleËme-
si ve yok olmas› gerÔekleËir. Kalbin geniËleyip daralmas› gibi
bütün evren de tezahür eder ve geri Ôekilir. 

En küÔük birimde karË›m›za Ô›kan ózellikler daha büyük bi-
rimlerde de gózlenebilir. Bütünü az Ôok anlamam›z› saÊlamaya
yarayacak óneri budur. Ayr›ca bilgimize eklenecek olan baz› ye-
ni elemanlar da vard›r. Bóylece, bu evrende bulunanlar k›smen
bilgi sahibi olabilirler.

Ama baÊ›ms›z olanlar, daralan ve geniËleyen dünyan›n d›Ë›n-
dakiler, tarafs›z seyirciler gerÔek tarihÔeyi anlatabilirler. Bu
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vahyolunan gerÔektir, insanlar›n kapasitelerine, zamana, yere ve
koËullara góre taksitler halinde daÊ›t›lan gerÔektir. Vahyolunan
gerÔek farkl› derecelerde Íncilde, Kuranda, Vedalarda ve dünya-
daki diÊer kutsal yaz›tlarda mevcuttur. GerÔek, bu yóntemle,
dünyan›n deÊiËik yerlerindeki belli insan topluluklar›n›n düËü-
nüË ve kapasiteleri ólÔüsünde belli oranda aÔ›klan›r. Vahyolu-
nan gerÔek güvenilirdir ancak yine de ulaËt›Ê› kiËilere uymas›
iÔin deÊiËime uÊram›Ët›r.

Bu nedenle, vahyolunan gerÔeÊin farkl› uyarlamalar›nda
farkl›l›klarla karË›laË›r›z. çrÏmad-Bhågavatam'a góre bilgisiz
kiËileri tedavi ederken, ilaÔ Ëekerin iÔine saklanabilir; ayn› bu-
nun gibi vahyolunan gerÔek de, bilgisiz, cahil insan s›n›f›na yar-
d›m etmek iÔin, s›radan dinin maddesel kabulleri iÔine saklana-
bilir, parok£avåda vedo 'yam.

Bununla beraber, Vedik vahiy, vahyolunan gerÔeÊin tüm
uyarlamalar› iÔerisinde otoriteler taraf›ndan en kadim ve de en
mükemmel olan› diye bilinir. çrÏmad-Bhågavatam ve çrÏ
Caitanya Mahåprabhu taraf›ndan sunulan vahiy, en geliËmiË tan-
r› anlay›Ë› olarak kabul edilmelidir. Orada anlat›ld›Ê›na góre, ya-
rat›lm›Ë olan bu dünyan›n ótesinde, ebediyen dans eden dünya
bulunur. Burada daralan ve geniËleyen dünyaya tutsak olduk,
oysa ruhanÅ ülkede herËey ebedÅ, neËeli bir danst›r. Buna raÊmen
oradaki gerÔek bile, rasa'n›n — transandantal tad›n, ånandam›n,
vecdin — yap›s›na góre daha alt ve daha üst türdendir. Rasa, her
bilinÔli birimin arzulad›Ê› ózdür. 

Soru: Krishna'n›n oyunlar› ebedÅdir. Krishna bu evrendeki
bir oyununu tamamlay›nca, bir baËka evrende baËka oyunlar›
baËlar. Bütün evrenlerin geri ÔekildiÊi topyekûn yok oluËta,
Krishna'n›n oyunlar› nas›l sürer?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evren, bütün y›ld›zlar›n ve geze-
genlerin toptan yok oluËu, mahåpralaya s›ras›nda ortadan
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kalk›nca — bu taraf hemen hemen s›f›ra eËitlenir. Denge haline
gelir. Oysa ruhanÅ dünya her an tam bir faaliyet iÔindedir.
Krishna'n›n oyunlar› zarar górmez Ôünkü onlar ebedÅ yap›ya
sahiptir.

Soru: Ama Krishna'n›n buradaki Yeryüzündeki lÏlålar›na ne
olur? 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bir aÊaÔtan meyve düËtüÊünü far-
zedin. DüËen meyve zamanla daÊ›l›p gider ama aÊaÔ ayakta ka-
l›r. Bunun gibi birËey. Bu maddesel dünya s›f›ra eËitlenebilir
ama Krishna'n›n oyunlar› ebediyen sürer.

Soru: Krishna'n›n oyunlar›n›n geÔtiÊi aËk›n dünyadaki yer
olan Goloka ile Krishna'n›n bu dünyasal boyuttaki zevk ülkesi
Gokula aras›nda ne fark var?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Gokula Vùòdåvana ebedÅ varoluËa
sahiptir ama bazen onu górenler hep birden yokturlar. Gokula
ideal dünyada varl›Ê›n› sürdürür ve buraya uzan›r. Ne górüyor-
sak, varoluËun farkl› konumlar›ndan górürüz, ama Gokula hep
oradad›r. EÊer birËeyi górmek iÔin góze sahip deÊilsen, o Ëey
górülemez. EÊer dokunmak iÔin elin yoksa, dokunulamaz.
Gokula da ayn› bunun gibidir. O óyle bir boyuttad›r ki orada,
maddesel enerji üzerinde kontrole sahip ÔeËitli d›Ësal uygulama-
lar Gokula'daki ince varoluË idealine dokunamaz.

Dünyan›n yok olmas›, bütün bu güneË sisteminin yok olaca-
Ê› anlam›na gelmez. GüneË sistemi kalabilir ama yeryüzündeki
insanlar art›k onu góremezler. Onun yeryüzündeki etkisi art›k
hissedilmez olur. Ayn› bunun gibi, Gokula bir baËka boyutta
varoluËunu sürdürmektedir. Onun varoluËu, gerÔekliÊin en ince
boyutundad›r. O yarat›l›Ë›n ótesindedir, evrimin ve yok oluËun
ótesindedir. Bóylesine ince bir enerjiyi anlayabilmek iÔin onu
eterle k›yaslayabiliriz. Dünya yok olsa da, eter yok olmayabilir.
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Eter dünyan›n iÔinde ve d›Ë›ndad›r, ama dünyan›n daÊ›lmas›yla
birlikte eter de kaybolmaz, var olmaya devam eder. Gokula'n›n
pozisyonu buna benzer. çrÏmad-Bhågavatam (2.9.35) bunu Ëóy-
le doÊrular:

yathå mahånti bhøtåni
bhøte£øccåvace£v anu
pravi£éåny apravi£éåni
tathå te£u na te£v aham

"Ey Brahma, lütfen bil ki, evrensel elemanlar kozmosa girer-
ler ve ayn› zamanda kozmosa girmezler; ayn› bunun gibi, Ben
de herËeyin iÔinde var›m ve ayn› zamanda herËeyin d›Ë›nday›m."

Krishna'n›n pozisyonu ayn› bunun gibidir: O oradad›r ve ora-
da deÊildir. O, Bhagavad-gÏtå'da (9.4-5) Arjuna'ya der ki:

mayå tatam idaì sarvaì
jagad avyakta-mørtinå
mat-sthåni sarva-bhøtåni
na cåhaì te£v avasthitaè

na ca mat-sthåni bhøtåni
paßya me yogam aißvaram
bhøta-bhùn na ca bhøta-stho
mamåtma bhøta-bhåvanaè

"Ben her yerdeyim ve hiÔbir yerde deÊilim. HerËey Benim
iÔimde ve yine hiÔbir Ëey Benim iÔinde deÊil. Benim tezahürsüz
formum Bütün bu evrene yay›l›r. Benim mistik servetime; Be-
nim ayn› andaki birliÊime ve farkl›l›Ê›ma* bak! Bütün canl› var-
l›klar› muhafaza ettiÊim halde ve her yerde olduÊum halde bun-
lar›n hiÔbiriyle baÊlant›m yok.
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*Ayn› andaki birlik ve farkl›l›k: simultaneous oneness and difference



Neden ve sonuÔ aras›ndaki iliËkiyi anlamam›z gerekir. Ne-
den ve sonucun türleri farkl›d›r. Hatta iÔ neden ve d›Ë neden bi-
le farkl› pozisyonlara sahip olabilirler. Beden huzursuz olabilir
ama zihin olmayabilir. Zihin huzursuz olabilir ama ruh olmaya-
bilir. Bundan yola Ô›karak, neden ve sonuÔ, ince ve kaba, mad-
de ve ruh aras›ndaki fark› anlamam›z gerekir.
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BilinÔ
&

Evrim

Prakùti, maddesel doÊa, fosilcilikteki gibi bilinÔ geliËtirmez.
Ama óte yandan,  her ikisi de bilincin iÔinde yer al›r. Burada ru-
hun hareket etmesine gerek yoktur. Ruh, bu zevk boyutunda ey-
lemsizdir, kay›ts›zd›r, pasiftir. Bu farkl› orjinal bir anlay›Ë. Ruh
negatif tarafta yerini almaz; o pozitif taraf iÔin planlanm›Ët›r.
Ama prakùti — maddesel doÊa yani beden, ruhun geri planda
olduÊunu kabul ederek onun ad›na faaliyet gósterir. Beden ve
ruh aras›ndaki iliËki, rüËtünü ispat etmemiË bir genÔle onun sah-
te hamileri aras›ndaki iliËkiye benzer. Gencin durumundan ya-
rarlan›p miras›n› yaÊmalamak ve kendi zevki iÔin kullanmak is-
teyen yóneticilerin haline benzer. Baddha-jÏva ruh alt pozisyon-
dad›r. Ruh bu isyankÕr yóneticileri, beË duyuyu kontrol edemez.
Úst bir ruhla temasta olmas› gerekir. O üst ruhun yard›m› ve reh-
berliÊi ile yóneticilerine boyun eÊdirebilir ve kendi miras›na sa-
hip Ô›kabilir. DüËmüË bir ruhun durumu bu genÔ mirasÔ›ya ben-
zer. Çaresizdir. HiÔbir Ëey yapamaz: herËeyi, onun kaynaklar›n›
kullanarak yóneticiler yapar; onlar herËeyi mirasÔ› ad›na yapar-
lar. Ruh eylemsizdir, iË birliÊi iÔinde deÊildir. Ama beden, zihin,
ak›l ve sahte ego, sanki ruh yani gerÔek ben onlardan yanaym›Ë
gibi ruh ad›na Ôal›Ë›rlar. Oysa ruhun Paramåtmå ve Bhagavån'a
baÊl› olan üst bir ruh taraf›ndan gerÔek Ô›kar›n› farketmesi
saÊlan›rsa, o zaman ruh orada kendi ortam›n› bulacakt›r. Duyu-
lar›n› ve zihnini kontrol edecektir ve onlar› Lord'un hizmetinde



kullanacakt›r. Èóyle diyecektir, "HerËey Krishna iÔin, benim iÔ-
in deÊil."

Dolay›s›yla Krishna Ëóyle der, sarva-dharmån parityajya
måm ekaì ßaraòaì vraja: "Bütün górevleri b›rak ve Bana gel.
Èu anki iyi ya da kótü górevlerini, halihaz›rdaki durumundan id-
rak ettiklerini b›rak ve doÊruca Bana gel. Ben senin herËeyi-
nim." ÍËte Krishna bilinci budur. Krishna bize diyor ki: "Sen Ba-
na aitsin, Benim mal›ms›n. Sen herhangi bir mal›n efendisi ol-
duÊunu sóyleyebiliyorsan, ayn› Ëekilde Ben de senin Bana ait
olduÊunu, Benim kólem olduÊunu sóylüyorum." GerÔek budur
ve bu gerÔeÊi kabul ederek daha üst bir boyutta yaËayacaÊ›z.
Kazanan biz olacaÊ›z ve normal pozisyonumuza kavuËacaÊ›z.
Èu anki anormal pozisyonumuzda, "GózlemlediÊim herËeyin
efendisiyim, kral›y›m," diye düËündüÊümüz iÔin ac› Ôekiyoruz.
Ama eÊer adanm›Ë hizmette ilerleyeceksek, o tür ego bizlerin en
kótü düËman›d›r.

Krishna'ya hizmet ise ÔeËitliliklerle doludur. Bir genel hiz-
met vard›r, bir de belli tipte hizmetler vard›r: ßånta, dåsya,
sakhya, våtsalya, mådhura. Ve ard›ndan, adanm›Ël›Ê›n kurall›
ya da kendiliÊinden oluËuna góre ayr›mlar bulunur. Bóylece,
adanm›Ël›k durumunun geliËiminde bir hiyerarËi vard›r.

En üstün geliËme ujjvala-rasad›r. Ujjvala-rasa en ince, en
parlak, herËeyi aËan, Krishna ile her türlü yasadan baÊ›ms›z eË
iliËkisi anlam›na gelir. Otokratik eË iliËkisi. Bu ózel yap› ve dav-
ran›Ë, Røpa Goswåmi'nin yazm›Ë olduÊu Ujjvala-nÏlamaòi adl›
kitapta aÔ›klanm›Ët›r. Adanm›Ël›Ê›n ilk bólümü Bhakti-rasåmùta-
sindhu'da anlat›l›r. O kitapta Røpa GoswåmÏ bizleri, s›radan uy-
gar bir dinsel yaËam›n en baË›ndan al›r, en yukar›daki deÊiËik
adanm›Ë iliËkilere, ßånta, dåsya, sakhya, våtsalya, mådhura-
rasaya gótürür. Fakat, mådhura-rasan›n detaylar›, Krishna ile
en yüce iliËki Røpa GoswåmÏ taraf›ndan Ujjvala-nÏlamaòi'de
aÔ›klanm›Ët›r. NÏlamaòi yani Krishna, ujjvala yani en üstün par-
lakl›Ê› iÔinde. NÏlamaòi, eË iliËkisi iÔinde. Krishna'n›n ózellikleri
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nedir? Mådhura-rasada etraf›ndakilerle nas›l oynar? Bunlar de-
tayl› olarak Ujjvala-nÏlamaòi'de aÔ›klanm›Ët›r.

En üstün edebiyatÔ›lar bile Røpa GoswåmÏ'nin kitab›nda ila-
hÅ aËk›n bu derece incelikli ve detayl› bir Ëekilde ÔózümlenmiË
olmas›n› hayretle karË›larlar. Ínce, latif noktalar ÔózümlenmiË,
s›ralanm›Ë ve o kitap vas›tas›yla daÊ›t›lm›Ët›r. Büyük araËt›rma-
c›lar ise orada yer alan bóylesi ifadeler karË›s›nda hayrete düËtü-
ler. Bhågavatam Ëóyle der, muhyanti yat sørayaè. GiriË bólü-
münde Bhågavatam bilim adamlar›na Ëu uyar›y› yapar: "Bu bo-
yuta gelmeye kalk›Ët›Ê›n›z zaman hepiniz hayretler iÔinde kala-
caks›n›z. Bilim, burada geliËmenize izin vermeyecek." O boyu-
tun doÊas› óylesine gizemlidir ki, büyük bilim adamlar› bile ora-
ya girmek iÔin uygun say›lmazlar. 

Bu ince adanm›Ël›k noktalar›n› yaln›zca teslim olmuË ruhlar
anlayabilir ve hissedebilirler. Objektif sorgulamac› ve araËt›r-
mac› durumunda kalan yabanc›lar, oraya girme olanaÊ› bile bu-
lamazlar. Oras› üstün óznel boyuttur, süper óznel boyuttur. O
boyut ruhun boyutundan bile yukar›dad›r.

Ve bunu anlamak iÔin, óncelikle ruhu sorgulamal›y›z. Ónce
zihin, manaè vard›r. Sonra ak›l, buddhi gelir. Ard›ndan ise ruh,
åtmå gelir. Ruh yapraklar›n› dókmeyen aÊaÔlar gibi her zaman
yeËildir: ólmez. Ruh ebedÅdir, süreklidir. Upani£adlar'da ve
Gitå'da sóylendiÊi gibi, eÊer bir kez ruhumuzla karË›laË›rsak ya-
Ëant›m›zda yüz seksen derece deÊiËim meydana gelir. O zaman
Ëunu fark ederek ËaËk›nl›Êa düËeriz, "Ah, burada, benim iÔimde
bóylesine üstün nitelikli birËey var! Cehalet sonucu bu daÊ›lma-
ya mahkum bedeni ve bu oynak zihni kendi gerÔek benim ola-
rak düËünüyordum. Oysa maddesel duyular ve zihin benim ala-
n›ma tecavüz eden unsurlar, onlar benim gerÔek benime karË›
düËmanca eÊilimler iÔindeler. Ben ruhum: Bunlar›n hiÔbirine ih-
tiyaÔ duymuyorum. Bu gereksiz maddesel Ëeyler olmadan da
yaËam›m› sürdürebilirim! Ruhun, bu maddesel boyutun s›n›rlar›
iÔerisindeki besinlere ihtiyac› yok. Ruh baÊ›ms›zd›r. Ne hariku-
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lade bir var oluËa sahibim! Asl›nda ben ruhum ve ruhun doÊas›
óyle asil, óyle yüce ve óyle iyi ki." Bu noktada bilinÔ yüz sek-
sen derece deÊiËime uÊrar ve kiËi o daha üstün ülkeye girmeye
Ôal›Ë›r. Bizler iÔin gerekli olan Ëey ruhanÅ gerÔekliktir. Bizler ru-
huz, maddeden baÊ›ms›z›z. Bóylesine aËk›n bir var oluËtan mey-
dana geldik. HiÔbir Ëey ruhun varl›Ê›n› tehdit edemez — ne
atom bombas›, ne nükleer savaË, ne y›ld›r›m, ËimËek, ne de dep-
remler. Bu maddesel dünyan›n bütün sorunlar› bu bedenle s›n›r-
l›d›r ve bu beden ise bana yabanc› bir kemik y›Ê›n›d›r, benim
gerÔek ózümün gerÔekle ilgisi olmayan, Ôarp›k bir temsilcisidir.
Benim gerÔek ózüm ruhanÅ boyutta, daha üst mertebede varl›Ê›-
n› sürdürür. EÊer biz o fark›ndal›Êa bir nebze sahip olabilsek,
gerÔek kimliÊimizi bir an olsun górebilsek, eÊer derinden deri-
ne, ruhun maddeden baÊ›ms›z olduÊunu hissedebilsek, o zaman
zihinlerimizde devrimsel bir deÊiËim gerÔekleËir. O zaman ruha-
nÅ yaËant›da ilerleme giriËimimiz gerÔeklik kazan›r. Aksi halde,
geliËimimiz Ëüpheli ve kuËku dolu olur. Onu entellektüel bak›Ë
aÔ›s›yla kavrar›z ve Ëóyle düËünürüz, "Evet, bir deneyelim baka-
l›m. RuhanÅ yaËamda iyi bir umuda sahip olduÊumu kuËkusuz
duyuyorum; akl›m sayesinde birËeyleri izleyebilirim. Çaba gós-
tersem iyi olur." Halbuki entellektüel boyutta ilerleme tereddüt-
lü bir ilerlemedir. Ama kiËi kendi ruh boyutuna gelince, kendi
ózünü bulur ve fark›na var›r, "ÍËte buraday›m!" O anda, uzun sü-
reden beri  tutunduÊu bütün sahte kavramlar bir düË gibi yok
olur. Hepsi sona erer ve kiËi Ëóyle düËünür, "Yeni bir yaËama
baËlamam gerekir." Ve ónünde daha üst boyutta ilerlemesi iÔin
yepyeni bir umut kap›s› aÔ›l›r.

Ruh yan›baË›m›zdad›r. EÊer maddesel elemanlar› eleyebilir-
sek ruhun ne olduÊunu anlayabiliriz. Bu Upani£adlar’›n yónte-
midir ve Bhagavad-gÏtå'da ifade edilmiËtir: indriyåòi paråòy
åhur (3.42). Her Ëeyden ónce, duyular›m›z›n baËta geldiÊini bil-
meliyiz. EÊer duyular›m olmasa, deneyimler dünyas› benim iÔin
tamamen bir hiÔ olur. D›Ë dünyan›n varl›Ê›n› sadece duyular›m
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vas›tas›yla farkedebilirim. Duyular, gózler, kulaklar Ô›kar›l›rsa
dünya bana górünmez. Sonra, duyular›n da üzerinde zihin bulu-
nur. Zihin nedir? Zihin kabul ve red ile uÊraË›r: saíkalpa
vikalpa. Bir baËka deyiËle, zihin Ëóyle düËünür, "Bunu isterim,
onu istemem." Onun uÊraË› baÊl›l›k ve nefrettir. Kimin düËman,
kimin dost olduÊunu, bu benim, o senin seÔimini zihin belirler.
EÊer zihni anlamak istersek iÔimize bakmam›z gerekir, iÔsel
gózlem yapmam›z gerekir: iÔimde dostlar› arayan, düËmanlar-
dan sak›nan unsur nedir? O nerededir? Zihin bazen ortadad›r;
bazen sakl›d›r. Zihnin nerede var olduÊunu, ne tür malzemeden
oluËtuÊunu bulmam gerekir. Analiz yoluyla, iÔsel ózümün han-
gi yónü zihindir, anlayabilirim. Ard›ndan, zihnin ne olduÊu hak-
k›nda bir fikre sahip olunca, muhakeme ile uÊraËan k›sm›m›,
akl› analiz edebilirim. Ak›l nedir?

Zihin birËey talep edince, ak›l Ëóyle der, "Onu alma, onu
yeme." ÍÔsel sorgulama yoluyla iÔime bakabilirim ve iÔimdeki
ak›l yürüten ilke nedir? O ince Ëey nerededir? Yap›s›, malzeme-
si, var oluËu nedir? Bunlar› keËfedebilirim. ÍÔsel gózlemimiz
s›ras›nda onu yeterince keËfetmeye Ôal›Ë›r›z. EÊer bu mümkün
olursa, o zaman bir sonraki ad›m bizi ruha gótürecektir. Akl›,
eylemi yaratan, muhakemeyi mümkün k›lan, zihni istemeye yó-
nelten ve duyular›m›za nesnelerle baÊlant› kurma gücünü veren
o ruh nedir? O bilgi k›v›lc›m› nedir? O ruh iÔimde nerededir?
Hangi pozisyondad›r? Onunla yüz yüze gelmek istiyorum. Bóy-
lece, bu yolla, beden ve zihinle ilgili yan›lg›lar› bir anda buhar-
laËt›rabiliriz. ÍÔsel gózlem yoluyla ruhu bularak, fark›ndal›Ê›n
ËimËek gibi deneyimini yaËayabiliriz. 

O anda, bütün dünya yüz seksen derece farkl› bir Ôizgiye ge-
Ôecek ve nesneleri olduklar›ndan farkl› góreceÊiz: "Ah, bu mad-
desel yaËam arzulanacak birËey deÊil! Bu duyular dost k›l›Ê›na
bürünmüË düËmanlar. EÊer Ëimdi onlarla yüzleËecek olsam, ba-
na sayg›n bir dostluk kurabileceÊimizi ve onlar olmadan yaËa-
mam›n olanaks›z olduÊunu sóyleyebilirler. Oysa bu palavra."
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Ruhun fark›ndal›Ê›ndan, o
harikulade bilgi noktas›ndan
geÔen kiËi bilgi okyanusunu
górebilir. Óznel alanda neyin
bulunduÊunu górmeye baËlar
ve o ilahÅ ülkeyle nas›l baÊlant›
kurabileceÊini bilmek ister. O
zaman, kiËinin yaËam›n›n ak›Ë›
tamamen yón deÊiËtirir ve ara-
y›Ë›m›z, yaËamdaki beklentile-
rimizin standard› tamamen
deÊiËir. Ve aray›Ë›m›z
adanm›Ël›kta somut Ëekline
ulaË›r. ÍËte bu Ëekilde, daha üst
ortam›n ve oraya nas›l girebile-
ceÊimizin araËt›rmas›na baËla-
mal›y›z. Oras›, bu sómürü
boyutunun karË›t›d›r. Milton'un
Paradise Lost (Kay›p Cennet)

adl› eserinde, Èeytan Ëóyle diyordu, "Cehennemde saltanat sür-
mek cennette hizmet etmekten daha iyidir." Oysa bizler bunun
tam tersini deneyimleyeceÊiz. "Cennette hizmet etmek, cehen-
nemde saltanat sürmekten iyidir." Cennette hizmet etmek cehen-
nemde saltanat sürmekten Ôok daha yücedir. 

Ólümlü dünyada enerji ve güÔ sorunu ónemlidir, oysa sürek-
li ve ebedÅ dünyada bu tür enerjinin deÊeri yoktur. O boyut ebe-
dÅ malzemeden oluËmuËtur. Her an parÔalanan, her an yok olan,
her an düË k›r›kl›Ê› yaratan bu dertli boyuta benzemez. O ilahÅ
boyut süreklidir. YaËam orada yiyeceÊe, dinlenmeye, ilaca ge-
rek kalmadan sürer. O daha üstün boyutta ekmeÊini kazanmak
iÔin Ôal›Ëmak gerekmez. HerËeyin sürekli ve ebedÅ deÊere sahip
olduÊu gerÔeÊin boyutunda bütün bunlar gereksizdir. Bizi Ô›l-
g›nca meËgul eden bütün bu problemler bir dokunuËta kolayca
elenir. O boyutun yap›s› bóyledir. Ve eÊer bizler o boyutun üye-
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leri olduÊumuzun ay›rd›na var›rsak, o zaman ne yapmam›z ge-
rekir diye sormal›y›z. O daha üstün boyuta nas›l yaklaËmal›y›z?
Problemimiz bu olacakt›r. Oraya zorla giremeyiz; bize vize
bahËetmeleri gerekir. O daha ince ülkeye hükmedemeyiz —
onun taraf›ndan kullan›lmam›za izin vermeliyiz. BaËka bir
deyiËle, kóle durumuna gelmeliyiz. Fark etmemiz gerekir ki, bu
ólümlü dünyadaki efendilik bir lanettir. Ve Bhågavatam o daha
üstün boyuta yónelen geliËtirici yürüyüËümüzde bize yard›mc›
olacakt›r.

na£éa-pråye£v abhadre£u
nityaì bhågavata-sevayå
bhagavaty uttama-ßloke
bhaktir bhavati nai£éhikÏ

çrÏmad-Bhågavatam'la ve adanm›Ëlarla olan hizmet iliËki-
miz sayesinde, iÔimizdeki saf olmayan, hoËa gitmeyen Ëeyler
neredeyse tamamen yok olacakt›r. Sådhu ve ßåstra. Bu Ëekilde,
iÔimizden d›Ëar›ya, Krishna bilinciyle sürekli bir baÊlant› Ô›kar.
VazgeÔmiËlikten ve zevk alma eÊiliminden kaynaklanan durdu-
rucu unsurlar kaybolur, perdeler kaybolur ve iÔteki sürekli ak›Ë,
saf Krishna bilinciyle olan baÊlant› d›Ëar›ya Ô›kar.

Íki perde vard›r: sómürme eÊilimi ve vazgeÔme eÊilimi —
karma ve jñåna — sómürme anlay›Ë› ve ózgürlüÊe gótüren bilgi-
ye  eÊilim. Onlar ruhumuzun, gerÔek varl›Ê›m›z›n doÊru unsurla-
r› deÊildirler; sadece perdeden ibarettirler. Ve çrÏmad-Bhågava-
tam'la ve adanm›Ëlarla olan hizmet iliËkimiz sayesinde, perdeler
kalkar ve iÔteki Krishna bilinciyle olan sürekli ak›Ë d›Ëar›ya Ô›kar.

Ni£éha demek nairantaja, yani sürekli demektir. 

ådau ßraddha tataè sådhu-
saígo'tha bhajana-kriyå
tato'nartha-nivùttiè syåt
tato ni£éhå rucis tataè
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Perdeler kalk›nca, iÔimizde o
Krishna baÊlant›s›n›n sürekli
ak›Ë›n› fark ederiz ve tamamen net
ve ar›nm›Ë olan nai£thikÏ-bhakti or-
taya Ô›kar. Bhaktir bhavati nai£thi-
kÏ: sonra ni£éha'ya yani sürekli ak›-
Ëa baÊl› olarak pozitif tarafta daha
fazla ilerleme,  åsakti —  baÊl›l›k
elde edilir. Sonra bhåva — ruhanÅ
coËku, sonra prema — ilahÅ aËk; bu
Ëekilde adanm›Ël›Ê›n iÔsel yónleri
zaman iÔerisinde kendisini gósterir.
Ve gerÔeÊe derinlemesine dalabili-

riz. D›Ësal perdelerden vazgeÔtikÔe, d›Ë dünyada ólüm olarak ni-
telenebilecek Ëeyi — yaËamak iÔin ól ilkesini — deneyimleyin-
ce, iÔeriye gitgide daha fazla gireceÊiz.

Soru: Bu ayet na£ta-pråye£v abhadre£u; saf olmayan Ëeyler
hemen hemen yok olur, diyor. Neden tamamen yok olmaz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bu, zaman iÔerisinde yavaË yavaË
yok olur anlam›na gelir. Orada anlat›lan, geliËmenin zaman
iÔerisinde olduÊudur. Na£éa pråye£u demek, ni£éha evresi
geldiÊinde, arzu edilmeyen herËey hemen hemen tükendiÊi za-
man onu gerÔekten de góz ucuyla górebiliriz demektir. GüneË
doÊmadan ónce, sabah›n erken saatindeki alacakaranl›k zaman›,
güneË yoktur ama karanl›k da kaybolmuËtur. Ayn› onun gibi.
Karanl›k genel olarak kalkm›Ët›r ama güneË de henüz doÊma-
m›Ët›r. Bhågavatam, bhakti'nin zaman iÔerisinde benzer Ëekilde
nas›l geliËtiÊini aÔ›kl›yor. Na£éa pråye£u: bir anda olup bitmez;
zaman iÔerisinde uygulanan bir sådhana süreci, yani hedefe gó-
türen araÔ sóz konusudur. Ve zamanla, yavaË yavaË, adanm›Ë›n
kapasitesine ve Ôabas›na yani sådhanaya góre kiËide bhakti
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geliËir. Karanl›k neredeyse tamamen sona erince, duyarl› olma-
yan, anormal, Ô›karc› belirtiler órneÊin Ôevreyi sómürmek gibi
bayaÊ› giriËimler zamanla yok olur. Ve bu Ëekilde yavaË yavaË
daha fazla ilerleme kaydederiz. Bir anda, bir dokunuËla herËey
berraklaËmaz. Onun yerine, bhajanam›za, sådhanam›za, giriËi-
mimize baÊl› olarak, istenmeyen unsurlar yavaË yavaË giderler.
Ve deÊiËik evrelerden geÔerek amac›m›za ulaË›r›z.

Bu evreler Røpa GoswåmÏ'nin Bhakti-rasåmùta-sindhu
(1.4.15-16) adl› eserinde aËaÊ›daki Ëekilde aÔ›klanm›Ët›r:

ådau ßraddha tataè sådhu-
saígo'tha bhajana-kriyå
tato'nartha-nivùttiè syåt
tato ni£éhå rucis tataè
athåsaktis tato bhåvas
tataè premåbhyudañcati
sådhakånåm ayaì premòaè
prådurbhave bhavet kramaè

"BaËlang›Ôta inanÔ olmal›d›r. Sonra, kiËi saf adanm›Ëlarla
iliËkide olmaya ilgi duyar. Ard›ndan ruhanÅ óÊretmen taraf›ndan
inisiye edilir ve onun emri alt›nda düzenleyici ilkeleri yerine
getirir. Bu Ëekilde kiËi istenmeyen al›Ëkanl›klardan kurtulur ve
adanm›Ë hizmete odaklan›r. Daha sonra kiËide tat alma ve
ard›ndan baÊl›l›k geliËir. Sådhana-bhakti'nin, düzenleyici ilkele-
ri doÊrultusunda adanm›Ë hizmet yapman›n yolu budur. Zaman-
la, ruhanÅ duygular tezahür eder ve yoÊunlaË›r ve sonunda ilahÅ
aËk uyan›r. Krishna bilincine ilgi duyan adanm›Ë›n zaman iÔeri-
sindeki geliËimi bóyledir."

Røpa GoswåmÏ ni£éhå'n›n "sürekli baÊlant›" olduÊunu sóy-
ler. Ni£éha'dan sonra maddesel negatif taraf elenir, ard›ndan po-
zitif tarafta ilerleme kaydederiz. Sonra, daha üst aËamalar gelir:
åsakti, bhåva ve prema. Prema iÔerisinde de farkl› aËamalar var-
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d›r: sneha, mana, råga, anuråga, bhåva, mahåbhåva. Bhakti bu
yolla en üst boyuta, mahåbhåva'ya doÊru geliËir. Mahåbhåva
RådhåråòÏ demektir. Bhaktinin, baËka hiÔbir yerde bulunmayan
olaÊanüstü yoÊunluÊu sadece Onda mevcuttur. Mahåbhåva bu-
na denir. Bu Ëekilde, bhakti — ilahÅ aËk — en üst seviyeye ge-
lene kadar farkl› evrelerden geÔer. 
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Yanılgı
Boyutu

Bu bólΩm çrÏla çrÏdhar Mahåråj ile nórofizyolog Dr. Daniel
Murphey, organik kimyac› Dr. Thoudam Singh ve Dr. Michael
Marchetti aras›nda geÔen konuËmadan al›nm›Ët›r.

Anlamam›z gerekir ki bizler yan›lg› boyutunda* yaË›yoruz.
HerËey bütünüyle sahte. Hepsi illüzyonun, yan›lg›n›n bir
parÔas›. Íllüzyon dünyas›nda belli Ëeylerin bir yeri olabilir ancak
bizler as›l gerÔeÊi irdelediÊimiz zaman herËeyin bir rüya gibi
olduÊu sonucuna ulaËacaÊ›z. Bu dünyan›n tamam› bir rüya gibi-
dir, bir yanl›Ë alg›lamad›r. Dolay›s›yla, dünyan›n herhangi bir
bólgesi de yan›lg› ürünüdür. BirËey gerÔek dünya ile baÊlant›l›
olarak deÊerlendirildiÊi zaman gerÔek olan nedir, hakikat nedir,
belli olur. RuhanÅ gerÔeklikle gerÔek baÊlant›da olan azizlerin
yan›nda olmak, onlarla iliËkide olmak bize bu iletiËimi
kazand›r›r.

GerÔek olan nedir, gerÔek olmayan nedir? Ruhla, gerÔek
ózben ile baÊlant›s› olan ne varsa gerÔektir. Ruh, saf bilinÔ dün-
yas›ndaki bilinÔtir. Sahte egonun zihin dünyas›nda ise, zihinle
baÊlant›s› olan ne varsa hepsi sahtedir. Sahte olan›n parÔas› da
sahtedir, aË›r› sahtedir. Ama kendine ózgü negatif yarara sahiptir.

HerËey, ancak Mutlak GerÔekle baÊlant›l› olduÊu zaman
gerÔektir. HerËey orada, mutlaÊ›n iÔindedir. O halde sonlu*

*Yan›lg› boyutu: the plane of misconception
*Sonlu/sonsuz: finite/infinite



olan, sonsuzun iÔinde bulunmayan hiÔbir Ëey üretemez. Dolay›-
s›yla, sonlu dünya, asl›na bak›l›rsa, topyekûn gerÔekliÊin gólge-
si veya Ôarp›k bir yans›mas›d›r.

SavunduÊum górüËün temeli Ëudur: Caitanya Mahåprabhu,
bu Ôarp›k yans›man›n varl›Ê›n› çaíkaråchårya’n›n inkar ettiÊini
oysa bizlerin onu górmezden gelemeyeceÊimizi anlatt›. EÊer
dünya varoluËa sahip deÊilse çaíkara neden Vedanta vaaz et-
mek üzere geldi? Íllüzyon demek “bu o deÊil” demektir. BirËey
baËka birËey gibi górünebilir. Íllüzyon góründüÊü gibi olmayan
demektir ama var oluËa sahip deÊildir anlam›na gelmez. O an-
lamda gerÔektir. Var oluËa, mevcudiyete sahiptir.

Lord’un iÔsel enerjisinin, svarøpa-ßakti’nin yard›m›yla yara-
t›lan gerÔek dünya iÔerisinde bu illüzyon dünyas›na yer yoktur.
Ama Ëartlanm›Ë dünya, góreli olarak, Ëartlanmam›Ë dünya ile
dolayl› bir baÊlant›ya sahiptir. Dolay›s›yla måyå mevcuttur. O
anlamda gerÔektir. Ama peËinde olduÊunuz arzulanan sonucu
size veremez, bu anlamda sahtedir. Bütünüyle gerÔek d›Ë›d›r. 

Dr. Marchetti: Vai£òavism, maddesel doÊan›n bir yans›ma
kadar gerÔek olduÊunu sóyler. Ama ruhanÅ dünyan›n mutlak
gerÔekliÊi kadar gerÔek deÊildir. AÔ›klayabilir miydiniz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: GerÔeklik, gerÔek olmayan ve
gerÔek olan malzemeden meydana gelmiËtir. Bu Ëekilde deÊer-
lendirebiliriz. Buras› yanl›Ë alg›lama dünyas›d›r. Yanl›Ë alg›la-
ma, “BirËeyin bana ait olduÊunu düËünüyorum ama asl›nda bana
ait deÊil” anlam›na gelir. HerËey Mutlak’a aittir. HerËey Ona ait-
tir. Ama bizler “bana ait” deriz ve birbirimizle savaË›r›z. Asl›nda
bu dünyada var olan herËey baËkas›n›n mal›d›r. Ama yanl›Ë
alg›lama sonucu birbirimizle savaË›yoruz ve o savaËtan ne kadar
Ôok tepki doÊuyor. Zorluk Ëurada ki ruh bu sahte savaËa tutsak
oldu. Oysa bu Ôat›Ëma ve yanl›Ë alg›lama dünyas›n›n hiÔbir
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deÊeri yoktur. Ama ruh-can zerresi, ruhanÅ gerÔekliÊin o bólü-
nemez, zerresel parÔas› bu dünyaya tutsak oldu ve bu sahte sa-
vaËla ilgileniyor. Bu dünyadaki ruhanÅ enerji olmasa hiÔbir Ëey
ayakta kalmazd›. Bir sihirbaz›n el ÔabukluÊu yan›lg›ya dayan›r.
Sahtedir. Buna raÊmen mahareti karË›s›nda büyüleniriz. Bu da
bir gerÔek. Bir sihirbaz veya hipnozcu, gerÔek olmayan› gerÔek-
miË gibi gósterebilir; ama bizler büyüsünün etkisi alt›ndayken
onun gerÔekliÊini inkar edemeyiz.

HerËey, kendimiz de dahil Krishna’ya aitiz. Ama güÔlük,
Krisna’dan baËka birËey górdüÊümüz zaman doÊar. Ayr› men-
faat. Ayr› Ô›kar bilinci, bütün kótülüklerin kókenidir. Bizler
Krishna ile biriz ancak farkl› Ô›kar tohumu filiz vermeye baËla-
y›nca ve farkl› Ô›kara sahip olduÊumuzu düËününce,
Krishna’n›n Ô›kar›na dahil olmad›Ê›m›z› düËününce, bu yanl›Ë
alg›laman›n kókeni olur.

bhayaì dvitÏyåbhiniveßatah syåd
Ïßåd apetasya viparyayo ‘smùtiè
tan-måyayåto budha åbhajet taì
bhaktyaikayeßaì guru-devatåtmå

Kutsal yaz›tlar, yanl›Ë kavram hastal›Ê›na veya uydurmas›na
bu Ëekilde teËhis koymuËlard›r. Bizler boË emellerle kurulmuË
mutluluk cennetinde yaË›yoruz. Ve maddesel varoluËun baËlama
noktas› ayr› Ô›kardan kaynaklan›yor. Advaya-jñånadan ilk sap›Ë,
ayr› Ô›kar anlay›Ë›d›r. 

Soru: Neyin gerÔek olduÊunu nas›l bilebiliriz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Kutsal kitaplardaki ad ßraddhå veya
inanÔt›r. Sukùti’nin ya da ruhanÅ marifetin geliËmiË evresidir.
Ínanc›m›z geliËince, bizi sådhu saíga’ya, azizlerin yan›na gótü-
rür. GerÔeÊin boyutunda yani bu yarat›l›Ë dünyas›n›n ótesindeki
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nirguòa dalgas›nda yaËayan ila-
hÅ dünyan›n arac›lar›, ruhumuz-
da gerÔekle ilgili bir baÊlant›
kurmak üzere gelirler. Bu en
derin unsurdur. Azizlerle
baÊlant› inanÔ yarat›r ve inanÔ
gerÔeÊi górebilir. 

Sadece inanÔla yaklaË›labilen
bir dünya, ßraddhåmayo’yaì
loka bulunmaktad›r. Rengin
gózle, sesin kulakla alg›lan-
mas› gibi o dünya da sadece
inanÔla alg›lan›r. Sadece inanÔ

onu górebilir ve hissedebilir. Yüce GerÔek baËka herhangi bir
duyuyla idrak edilemez. ÍnanÔ, ruhun gerÔek iËlevidir ve o da
Vaikuòéha’n›n arac›lar› olan azizler vas›tas›yla uyan›r. ÍnanÔ va-
s›tas›yla, kiËinin azizlerle baÊlant›s› artar ve bu al›ËveriË saye-
sinde gerÔeklik geliËim gósterir. Zaman iÔerisinde, bu uygulama
süreci bizleri tam anlam›yla bilinÔli yapar. O zaman bu iÔinde
yaËamakta olduÊumuz dünyan›n geÔici olduÊunu, yuvam›z›n ise
baËka bir yerde olduÊunu fark ederiz. GerÔek yuvam›z, saf
bilinÔ dünyas›nda yer al›r.

Soru: Bu uygulama, maddecinin bu dünyay› gerÔek olarak
górmesini saÊlayan uygulamayla ayn› m›?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Hay›r. RuhanÅ gerÔekliÊin fark›n-
dal›Ê›, her türlü maddesel kirlilikten ve yanl›Ë alg›lamadan
baÊ›ms›zd›r. Ruhumuza zerkedilen bu aË› Vaikuòéha taraf›ndan,
Vi£òu’nun ebedÅ refakatÔileri taraf›ndan yap›l›r. RuhanÅ gerÔek-
liÊin idraki, ruhun iËlevi, ruhun fonksiyonudur, maddesel ego-
nun ya da duyular›n deÊil. Ondan baÊ›ms›zd›r. Hasta bilinÔsiz-
ken doktor ona iÊne yapar. Sonra bilinÔ uyan›r ve ard›ndan
rahats›zl›Ê›n›n belirtilerini anlatmak suretiyle doktorla baÊlant›
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kurabilir. Ama onun doktorla
baÊlant› kurabilmesi iÔin, ónce-
likle doktorun bilinÔsiz hastaya
yard›mc› olmak üzere baz› Ëey-
ler yapmas› gerekir. Ayn› bu-
nun gibi, maddesel uÊraËlar›-
m›za tam olarak yoÊunlaËt›Ê›-
m›z zaman gerÔeÊin üst boyu-
tundan gelen azizler bilincimi-
ze bir miktar ruhaniyet anlay›Ë›
iÊnesi yapmak iÔin doktor gibi
davran›rlar. Bu Ëekilde kendi
ruhanÅ Ô›kar›m›z›, ruh bilinci-
mizi uyand›rmaya Ôal›Ë›rlar. 

Dr. Singh: Bir zamanlar Bhaktivedånta SwåmÏ Mahåråj biz-
lerden bilim yard›m›yla maddenin candan geldiÊini kan›tlama-
m›z› istedi. Nas›l baËlayacaÊ›m› bilemedim. Maddenin candan
geldiÊini nas›l kan›tlayabiliriz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Darwin'in evrim tan›m›na góre can
fosilden gelir. Oysa biz bunun tam tersini sóylüyoruz. Bilincin
iÔinden ortaya Ô›kan evrimleËme, geliËim, bu dünyan›n deÊiËik
Ëeylerini górmemizin nedenidir. EvrimleËme iÔeriden olur.
Genelde bizim sand›Ê›m›z gibi, d›Ëar›dan olmaz. Vedånta'n›n
óÊretisi budur. GerÔek, mükemmel olmayandan mükemmel ola-
na doÊru geliËmez; sadece mükemmel olan›n bir k›sm› mükem-
mel deÊilmiË gibi górünür. Mükemmel olmayan›n mükemmeli
ürettiÊini varsaymak gülünÔtür.

Mükemmel olan›n bir parÔas›n›n her nas›lsa kusurlu hale
dónüËtüÊünü düËünmek Ôok daha akla yak›n ve kolayd›r. O
parÔa bizler taraf›ndan kusurlu olarak alg›lan›r. Bu doÊal ve Ôok
daha akla yak›n bir Ô›kar›md›r. Darwin'in sóylediklerinden baz›-
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lar›n› kabul etmek durumunday›z ama fosil nereden gelir? Úste-
lik fosilin sonsuzu üretebildiÊini óne sürmek aptalca bir fikirdir.

Beden harikulade oluËlar›yla doktorlar› hayrete düËürüyor.
Onlar birÔok soruya derinlemesine inemiyorlar. Beden nas›l
oluËtu? BilinÔ, ak›l ve deha beyinde nas›l yer al›r? Beyinde bu-
lunan o harikulade Ëey, dahÅce düËünceler maddesel birËey ta-
raf›ndan üretilmedi. BaËlang›Ô noktas›n›n o harikulade Ëey ol-
mas› gerekir. Bizler onun, o harikulade Ëeyin, bütün harikala-
r›n kaynaÊ›n›n gerÔekten var olduÊunu sóylüyoruz.

HerËey harikalarla dolu. EÊer atomu analiz edecek olursak,
hayretler iÔinde kal›r›z. Halbuki biz s›n›rlamalar dayat›yoruz.
Oysa aÊac›n ya da taË›n atomik yap›s›n› analiz edecek olursak
hayran oluruz. Sonsuzluk her yerdedir. Mükemmeliyet her yer-
dedir. Sorun, s›n›rl› düËüncemizle s›n›rl› bir dünya yaratm›Ë ol-
mam›zdan kaynaklan›r. Ama "bilimsel" düËünce tarz› taraf›ndan
tutsak edildiÊimiz iÔin bunu kabul etmeye haz›r deÊiliz. ÍÔinden
Ô›k›lmas› zor olan budur. En büyükten en küÔüÊe kadar, en
aËaÊ›dan en üstün olana kadar herËey harikuladedir. Oysa biz
bunu kabul etmemekte kararl›y›z. Fosil kavram›na yóneliriz,
herËeyi fosilin ürettiÊini sóyleriz. Peki ama o fosil nedir?

Dr. Marchetti: Ama bilim adamlar›na, maddenin candan
geldiÊini nas›l ispatlar›z? Bunlar felsefÅ tart›Ëmalar. Bilim adam-
lar› Ëóyle diyeceklerdir, "FelsefÅ tart›Ëmalar ne iËe yarar?"

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Elektrik üretiminin baËlang›Ô dóne-
minde, ünlü bilim adam› Michael Faraday elektrik gücüyle ilgi-
li, herkese aÔ›k bir gósteri düzenlemiËti. Bir deney s›ras›nda,
Faraday elektrik üretti. Dinamodan gelen elektrik ak›m›yla kaÊ›t
parÔac›klar›n› hareket ettirebildi. Ak›m dalgas›n›n kaÊ›t
parÔac›klar›n› hareket ettiriËini izleyen bir kad›n ona kafa tuttu,
“Dr. Faraday, elektriÊiniz ne iËe yarar?” O Ëóyle cevap verdi,
“Bayan, lütfen bana sóyler misiniz, yeni doÊmuË bir bebek ne
iËe yarar?”
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Ólüm felsefÅ midir? Siz
eÊer felsefeye s›Ê›nmazsan›z
ólüm herËeyi boËa Ô›kar›r. En
büyük düËman ólümle sadece
felsefe baËa Ô›kabilir. Ólüm
belli birËeyle s›n›rl› deÊildir;
bütün dünyay› iÔine alacakt›r.
GüneË, ay, y›ld›zlar, bu küre ve
herËey zaman› gelince kaybo-
lacakt›r. Bilim adamlar› da bi-
ze bóyle sóylüyorlar. EÊer
ólüm boyutunun ótesinde
yaËamak istersek, bar›Ë dolu
ebedÅ bir yaËama sahip
olmam›zda bize felsefe
yard›mc› olacakt›r. Bunu bize sadece felsefe verebilir.

Bütün bu teknolojik bilimler, s›rf bu yaËam›n sahte par-
lakl›Ê›n› art›rma giriËimidir. Onlar ruhun düËman›d›r, ólümcül
düËmand›r. Hepsi de bizleri yaln›zca mezara gótürür. Mezar
gerÔektir ve mezarla felsefÅ aÔ›dan uÊraËmak bizleri rahatlatacak-
t›r. Aksi halde, hepimiz biteriz. Bu maddesel, bilimsel kavramlar
bizleri saran kurnaz düËmanlard›r. Bizleri tahrik ederler, “Mad-
desel dünyada yaËa. Biz sana yard›m ederiz.” Bu yan›lg›d›r.

Dr. Marchetti: Dünya zihindedir dediÊiniz zaman, bu ide-
alizm deÊil mi?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Berkeley’in idealizmi budur: biz
dünyada deÊiliz, dünya bizim zihnimizde. Elbette daha ileri an-
lay›Ëa góre bizler zihinle ilgilenmiyoruz. Maddesel zihin de ya-
n›lg› dünyas›n›n bir parÔas›d›r. Ruh, ruh bólgesinde yaËar ve zi-
hin, ego ve diÊer herËey ruha dayan›r. Ruh geri Ôekilirse, hiÔbir
Ëey kalmaz. Ve eÊer can giderse, beden daÊ›l›p yok olur.
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EÊer ruhlar bu dünyadan geri Ôekilseler hiÔbir Ëey kalmaz.
Ruh gerÔeÊin kendisidir. Bu maddesel gerÔeklik ise, insanda
ortaya Ô›kan rüya gibi ruhta ortaya Ô›kan yan›lg›d›r diye
tan›mlanmal›d›r. Ve eÊer ruh, ruh dünyas›na dónerse ve bilinÔ
bu boyuttan Ôekilirse, geride hiÔbir Ëey kalmaz. HerËey karanl›k-
tan ibaret olur. Bu boyut, baÊ›ms›z olarak varl›Ê›n› sürdüremez.
O halde bu maddesel gerÔeklik ruhun baË kald›ran yaklaË›m›yla,
saÊl›ks›z tavr›yla yarat›l›r. 

Bu, hasta durumda olan adam›n sanr› górmesi gibidir.
Sanr›n›n nedeni hastal›kt›r; sanr› baÊ›ms›z varoluËa sahip deÊil-
dir. Halüsinasyon, hastan›n zihni d›Ë›nda mevcudiyete sahip de-
Êildir. EÊer sanr›y›, hezeyan› yok etmek isterseniz, tedavi uygu-
laman›z gerekir. Hastan›n zihninin ilaca ihtiyac› vard›r. Tedavi
olunca sanr› dünyas› yok olur. Ayn› bunun gibi, ruh hastal›kl›
bir durumdad›r ve sanr› górerek ac› Ôeker. Ve ruhlar topluluÊu,
toplu halde bu sanr›dan mustarip olduÊu iÔin bu dünya gerÔek-
miË gibi górünür. Bir sürü yanl›Ë yónlenmiË sanr›l› insan, toplu
halde bu maddesel gerÔeklikle baÊlant›ya girip Ô›kmaktad›r.

Dr. Murphey: O halde gerÔeklik dünyas› ve maddesel
dünya aras›ndaki fark nedir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bu maddesel dünya topyekûn
gerÔekliÊin yaln›zca bir yans›mas›d›r; bize heyecan veren bir kav-
ramd›r. Bizler kendi Ô›kar›m›z iÔin zevk alma dürtüsüyle Lord'un
bu yarat›l›Ë›na sar›ld›k. RuhanÅ gózümüzü kapatan ónyarg› góz-
lükleriyle, etraftaki Ëeyleri Ôarp›k bir Ëekilde górüyoruz. Bunun
suÔu Lord'a yüklenmemelidir; suÔu gózlüklerimizde aramal›y›z.
HerËey Onun iÔindir; bizlerin gerÔekle ilgili górüËümüzdeki tek
fark, górüËümüzün bencil Ô›karlar›m›z›n renkleriyle lekelenmiË
olmas›d›r. Maddesel dünyadaki farkl› gezegen sistemleri de zevk
alma ve sómürü boyutundaki deÊiËik alt boyutlard›r. Çarp›k bilin-
cimiz, bizi Ôevreleyen farkl› renkteki Ëeylerin kaynaÊ›d›r.
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Ve bu yan›lg› ürünü kavramlar tam anlam›yla ortadan kal-
k›nca, her yerde sadece Krishna'n›n ve Krishna'n›n olduÊunu gó-
receÊiz. Ve Lord ve Efendi Ëeklindeki Tanr› anlay›Ë› ortadan
kalk›nca, faaliyetlerinin itici gücünü Krishna bilincinden alan
ruh, kendisini Vùndåvana'da bulacak. Ama o mertebeye ulaËmak
iÔin bu bedenle, ya da zihinle ilgili, ülke kavram›yla, ulus kavra-
m›yla ya da küresel kavramla ilgili bir bilince sahip olmamal›y›z.
S›n›rl› kavrama sahip bütün boyutlar aË›lmal›d›r. Ruhtan Süper
Ruha ilerlerken ruh gerÔeÊin derinliklerine daha fazla dalmal›d›r.
Orada herËeyi bulacaks›n›z. Orada RådhårånÏ ve Krishna'n›n sah-
te olmad›klar›n› góreceksiniz. Bu ne Ëiirdir ne de hayal gücü. 

Gerekli olan tek Ëey self determinasyon (kendi geleceÊini be-
lirleme) yoluyla iÔimizdeki daha derin yap›y›, óz kimliÊimizi ge-
liËtirmektir. Hegel'in diliyle, self determinasyon hepimize doyum
saÊlar. Self determinasyon, Vai£òava kavram›nda svarøpa-sidd-
hi yani ruhanÅ kimlik demektir. Ben kimim? Zihnimin ve akl›m›n
ótesindeki daha derin ózben nedir? Neredeyim? Benim iÔsel
Ô›kar›m nedir? Ben gerÔeklik boyutuna girmeliyim, doÊru ózümü
geri almal›y›m. ÍÔinde bulunduÊum ortama Krishna’yla
baÊlant›da kalarak dahil olacaÊ›m ve dünyan›n asl›nda ne
olduÊunu góreceÊim.

Bana bir parÔa Ëarap ya da zehir verilse kendimden geÔerim.
Objeleri Ôarp›k Ëekilde górürüm. K›zkardeËimi veya annemi tan›-
yamam ve hayvans› yap›yla harekete geÔerek herËeyi zevk
alacaÊ›m bir obje olarak górürüm. Kaba Ëehvet eÊilimi  benim
herËeyle ilgili górüËümü perdeler. Sonra, akl›m baË›ma gelince,
yine ayn› Ëeyleri górürüm ama onlarla ilgili alg›lamam deÊiËir.

ÍËte bu Ëekilde, yüzeysel gerÔeÊin alt›na, daha derinlere inme-
ye haz›rl›kl› olmal›y›z; kim olduÊumuzu ve gerÔek óz Ô›kar›m›-
z›n ne olduÊunu bulmal›y›z. GerÔeÊin malzemesini, donan›m›n›
kendi óz Ô›kar›m›z aÔ›s›ndan górmeye Ôal›Ëmal›y›z. Self determi-
nasyon yoluyla, herËeyi Ëu anda górdüÊümüzün tam tersi olarak
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górmeyi óÊrenmeliyiz. Kendimizi nas›l bulacaÊ›m›z› anlamaya
Ôal›Ëmal›y›z. Ve kendimizi Krishna'n›n ilgisine teslim ederek
yuvaya, Tanr›'ya gitmeye Ôal›Ëmal›y›z.
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YΩzen 
Deneyim DΩnyası

Ateist felsefecilerin Ôok say›da okulu vard›r. Hint felsefesin-
deki en ünlü ateist Charvaka Muni'ydi. Onun felsefesi, Bat› fel-
sefesinin aË›r› ateistleri ile ayn› paralelde kabul edilir. Onlar›n
düËüncelerine góre bilinÔ, farkl› maddesel cevherlerin kimyasal
kar›Ë›mlar›n›n yan ürünüdür. Bu fiziksel bedenin sona ermesiyle
birlikte ne ruh kal›r ne de bilinÔ. Geride sadece bedenin farkl›
elementlerinin fiziksel kar›Ë›m› kal›r. Farkl› kimyasal maddele-
rin bileËimi, nas›l o kimyasal maddelerin kendilerinden daha üs-
tün birËey üretirse, farkl› maddesel elementlerin fiziksel bileËi-
mi de bilinci ortaya Ô›kar›r. Bu et ve kemikten oluËan bedenin
sona ermesiyle birlikte geride hiÔbir Ëey kalmaz. Bu felsefenin
Bat›daki óncüsü Epikür'dür.

Sonra Budizm vard›r. Budistler derler ki, fiziksel beden yok
olunca süptil (ince) beden, zihinsel sistem bir baËka doÊum al›r.
Budistler bir bedenden diÊerine geÔiËi yani reenkarnasyonu ka-
bul ederler. Onlara góre, bu beden yok olabilse de karmam›za
góre bir baËka bedene girmemiz gerekir. EÊer belli bir Ëekilde
uÊraË verirsek o zaman süptil beden, zihinsel sistem eriyip gider
ve hiÔbir Ëey kalmaz. Budistlere góre ruh yoktur.

çaíkaråchårya'n›n felsefesi de az bir farkla buna benzer.
Budist óÊretiye góre bireysel ruh mevcut deÊildir. Onlara góre
sürekliliÊi olan bireysel ruh yoktur. çaíkaråchårya da
sürekliliÊe sahip bireysel ruhun var olmad›Ê›n› sóylemiËtir.



Fakat çaíkaråchårya'ya góre
bilinÔli óz, Brahman, nihai
gerÔeklik olarak mevcuttur.
çaíkaråchårya ve Budistler
aras›ndaki fark budur. çaíkara'ya
góre, bilincin kendisi gerÔektir;
sahte olan yaln›zca ayr› var
oluËun bilincidir. Onun górüËüne
góre bireysel ruh, nihai gerÔeklik
olan bilinÔli ózün yaln›zca bir
yans›mas›ndan ibarettir. Zihinsel
sistemin erimesiyle birlikte, her
bir ruhun bireysellik bilinci yok

olur; bireysel ruh, o nihai gerÔeklik boyutunda mevcudiyete
sahip deÊildir.   

O ay ve ay›n aynadaki yans›mas› órneÊini verir. Aynay›
Ôekince, yans›ma yok olur. Onun górüËüne góre, bütün bireysel
ruhlar ortak bir kaynaÊ›n, Brahman'›n, bilincin yans›malar›d›r.
Bu bak›mdan çaíkaråchårya, bireysel ruhlar›n gerÔekte
Brahman'la bir ve ayn› olduÊunu sóyler.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun Vedånta yorumu
çaíkaråchårya'n›n yorumundan farkl›d›r. çrÏ Chaitanya, Vedik
gerÔeÊi, bütünlüÊü iÔerisinde hiÔbir deÊiËiklik yapmadan kabul
etmeliyiz der. çaíkaråchårya gerÔeÊi k›smen ifade eden Vedik
ózdeyiËlerden yaln›zca birkaÔ›n› kabul etmiËtir. Onun Vedalardan
al›nm›Ë dórt temel ónermesi Ëunlard›r: ahaì brahmåsmi: "ben
Brahman’›m"; tat tvam asi: "Sen osun"; so'ham: "Ben oyum"; ve
sarvaì khalv idaì brahma: "HerËey Brahmand›r." çrÏ Chaitanya,
sarvaì khalv idaì brahma ózdeyiËinin anlam›n› Ëu Ëekilde Ôó-
zümledi; çaíkaråchårya'ya góre herËey birdir. O der ki, brahma
satyaì jagan mithyå: Ruh gerÔektir, dünya sahtedir. çaíkaråchår-
ya, brahma (ruh can) mevcuttur, sarva (herËey) mevcut deÊildir
der. EÊer bu gerÔekten doÊru ise ve eÊer herËey bir ise, o zaman
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varoluË veya varolmay›Ë sorunu ne-
den ortaya Ô›ks›n?

Sarvaì khalv idaì brahma,
sarva ózdeyiËinde sarva — herËey
varoluËa sahiptir ve brahma —
ruh-can — da varoluËa sahiptir. Bu
ifadede, birÔok varoluËa sahiptir,
bir de varoluËa sahiptir. Çok Ëey
ve bir Ëey var.

Ve yine eÊer herËey bir ise, o
zaman Ëu soru doÊar: kime hitaben
konuËuyoruz? Vedalar kim iÔin bu
óÊütle geldiler? Góreli olan ve
mutlak olan birlikte var oluËa sa-
hipler; bir arada varlar. Mutlak ve góreli, Vedantik ózdeyiË tat
tvam asi ile temsil edilir: Sen osun. Tat ya da "o" orada ve tvam
"sen" de oradas›n. ÇeËitlilik ve birliÊin tat tvam asi ózdeyiËinde
temsil edildiÊini górebiliriz ama çaíkaråchårya birini kabul,
diÊerini ise reddeder. Dolay›s›yla onun aÔ›klamas›, Vedånta-
sutralar›n ózgün anlam›n›n yanl›Ë yorumlanmas›d›r. Vedalar›n
doÊru yorumu deÊildir Ôünkü Vedånta ad›na kendi düËüncesini
ve kavram›n› ileri sürmüËtür. çaíkaråchårya'n›n Vedånta yoru-
mu yapayd›r. Bencildir ve s›n›rl›d›r. 

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu çaíkaråchårya'n›n sav›n› bóyle
Ôürüttü ve bizlere góre de bunu baËka türlü deÊerlendirmek ola-
naks›zd›r. EÊer çaíkaråchårya'n›n yorumunu izlemeye Ôal›Ë›r-
sak, o zaman, Upani£adlar'›n Ëu ifadesi ne anlam taË›r: yato vå
imåni bhøtåni jåyante yena jåtåni jÏvanti? "O ki herËey Ondan
gelir, herËeyi muhafaza eder, herËey Onun iÔindedir ve yok oluË
zaman›nda herËey Onun iÔine girer, O Mutlak GerÔektir." Bunun
anlam› nedir? Bu ifade Mutlak GerÔeÊin ay›rt edilmez olduÊunu
mu sóylüyor? Bu ifadenin dolays›z, net anlam›n› kabul etmek bi-
zim iÔin yeterlidir. Kendi kendisini aÔ›klayan bu sózcüklerin
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anlam›, Upani£adlar›n bu basit
ifadesini anlamak iÔin yeterlidir.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu,
çaíkaråchårya'y› saÊ duyu saye-
sinde yener. Onun savunmas›n›n
eËsiz ózelliÊi budur. O felsefÅ mu-
haliflerini zor, soyut, entellektüel
tart›Ëmalarla deÊil saÊduyu ile ye-
ner.

çrÏ Chaitanya, Nåråyaòa'n›n
çiva'ya üstünlüÊünü góstermek is-
tediÊi zaman, kiËinin Ganj Nehri-
nin durumunu dikkate almas›n›n
yeterli olabileceÊini sóyledi. Ganj,
Nåråyaòa'n›n ayaklar›n› y›kayan
sudur ama durduÊu yer çiva'n›n
baË›d›r. Buradan, hangisinin daha

üstün pozisyonda olduÊunu, saÊduyumuzu kullanarak, kolayl›kla
anlayabiliriz. çrÏ Chaitanya, Krishna'n›n Nåråyaòa'dan daha bü-
yük olduÊunu góstermek isteyince Lak£mÏdevÏ órneÊine iËaret et-
ti. Lak£mÏdevÏ Krishna ile beraber olman›n ózlemini Ôeker. O,
Nåråyaòa vas›tas›yla herËeye sahip olduÊu halde Krishna'n›n be-
raberliÊine hasrettir. Óte yandan gopÏler Nåråyaòa'ya hiÔ ilgi duy-
mazlar. Nåråyaòa ile karË›laËt›klar›nda, Onun lütfuyla Krishna'ya
olan adanm›Ël›klar› arts›n diye dua ederler.

Bu Ëekilde, saÊduyu ve sezgi uygulayarak gerÔekliÊin doÊas›-
n› ólÔebiliriz. Sezgi, karmaË›k tart›Ëmadan daha fazla yard›mc›
olacakt›r. Vedånta, tarko-prati£éånat óz deyiËiyle bunu onaylar:
“Tart›Ëma bizlere gerÔek sonuca ulaËmam›zda asla yard›mc› ola-
maz.” Onun yerine asl›nda bize sadece sezgi ve saÊ duyu
yard›mc› olabilir. çrÏ Chaitanya’n›n ónerisi budur. O, pek Ôok bil-
gi adam›n›, hatta Kashmir’in bütün dünyay› fetheden yüce digvi-
jaya paòàita’s›n› bu Ëekilde dize getirdi.
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Soru: Budistlere góre, kiËi duyusal deneyimi aËt›ktan sonra
bu deneyimlerin hiÔbir yaËamsal temele sahip olmad›Ê›n› anlar.
KiËi anlar ki, orada boËluktan baËka birËey yoktur. Onlar›n óÊ-
retilerine góre, deneyimimiz yok olduktan sonra ruh da yoktur,
var oluËun dayand›Ê› herhangi bir temel de yoktur. Vai£òava
åchåryalar Budizmi nas›l ele al›yorlar?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Güney Hindistan’da, ózellikle de
Andhra Pradesh’te Ôok say›da Budist bilgin vard›r. çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu, Güney Hindistandan geÔerken onlarla
karË›laËm›Ët›. Chaitanya Mahåprabhu veda nå måniyå bauddha
haya ta’ nåstika der. Yani Budistler Vedik yaz›tlar› kabul etme-
dikleri iÔin ateist olarak kabul edilirler. çaíkaråchårya, üstü ka-
pal› bir Ëekilde Budistler ad›na  vaaz verir. Aralar›ndaki fark Ëu-
dur; çaíkaråchårya temel gerÔeklik olarak Brahman’›n varl›Ê›n›
kabul eder oysa Budistler, sonunda hiÔbir Ëey yoktur derler.

Vai£òava åchåryalar, çaíkaråchårya ve Buda ile ayn› górü-
Ëü paylaËmazlar. Onlar jÏvan›n bireysel, ebedÅ ruh olduÊunu sóy-
lerler. JÏva veya ruh can diye bilinen bu ruhanÅ enerji parÔac›Ê›,
yerdeki toz zerresi ya da güneË ›Ë›n› gibi son derece küÔüktür.
Yüce Sonsuz Ruh ya da BilinÔ vard›r ve sonlu bilinÔ k›v›lc›mla-
r› vard›r. Onlar›n iliËkilerini, büyük bir ateËle o ateËten yay›lan
k›v›lc›mlar›n iliËkisine benzetmek mümkündür. AteËten yay›lan
k›v›lc›mlar karanl›k taraf›ndan yutulabilirler ama tekrar o büyük
yang›n›n alevlerine girdikleri zaman, mükemmel konumlar›n›
yeniden elde ederler.

Budistlerin ateist górüËünü Ôürütmek iÔin Avrupal› modern fi-
lozof Descartes’a bakabiliriz. Descartes Ëóyle dedi, “Ben
herËeyden kuËku duyar›m. Sizin sóylediÊiniz herËeyden kuËku
duyar›m.” Descartes sonra da, akla gelen sorunun Ëu olduÊunu
sóyler; “KuËkucu kiËi mevcut mudur: evet mi hay›r m›?”
GerÔeÊi aray›Ë›n›z oradan baËlamal›. Ben kimim? GerÔekle ilgi-
li ne anlat›l›rsa anlat›ls›n, ne tür fikir óne sürülürse sürülsün kiËi,
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“Ben o ifadeye karË›y›m.
KuËku duyuyorum,” diyebilir.
O zaman Ëu soru ortaya Ô›kar,
kuËku duyan kiËi mevcut mu-
dur yoksa mevcut deÊil midir?
EÊer mevcut deÊilse o zaman
kuËku sorunu da olmaz. EÊer
bir kiËi aË›r› septik (kuËkucu)
ise kendi durumunu aÔ›klama-
l›d›r. Èóyle diyebilir, “Sizin
sóylemiË olduÊunuz ne varsa
hepsinden kuËku duyuyorum,”
oysa kendisinin gerÔekten var

olup olmad›Ê›n› kesinleËtirmesi gerekir. Daha ileri sorgulamaya
geÔmeden ónce baËlang›Ô noktas› bu olmal›d›r.

Ve kuËku duyan nedir? Bir atom mudur? Bir toz zerresi mi-
dir? Bilgiden yoksun mudur? EÊer óyleyse, o zaman nas›l olur
da kuËkudan sóz edebilir? Bu sorunun incelenmesi gerekir. KiËi
her kuËku duyuËunda Ëu soru sorulmal›d›r, “KuËku duyan kim?
BilinÔli mi? Muhakeme gücüne sahip mi? VaroluËa sahip mi?
Yoksa hayal ürünü mü? Soruyu soran madde mi? Yoksa soruyu
yónelten bir bilinÔ birimi mi? Bu sorunun kaynaÊ› ne? Bu
soruyu kim soruyor? Soru bilinÔ bólgesinden mi geldi? EÊer
óyleyse o zaman varoluËun temeli olarak neyi kabul edeceÊiz?
Bilinci mi yoksa maddeyi mi? Bir fosili mi yoksa Tanr›’y› m›?”

Birinci Dünya SavaË›ndan ónce üniversitede hukuk óÊrenci-
siydim. Son y›l Mr. Stevenson adl› bir profesórün yan›nda
felsefe okudum. Stevenson bir Alman bilim adam›yd› ama savaË
s›ras›nda Hindistan vatandaË› olmuËtu. VerdiÊi ders ontoloji ve
psikolojiydi. Profesór Stevenson’un dili Ôok sadeydi ve tezini
kan›tlamak iÔin ince savlar óne sürerdi. Ateizme karË› dórt sav›
vard›, iÔlerinden birini Ôok yararl› bulurum: “HerËeyin baËlang›Ô
noktas› bilinÔtir.” SóylediÊiniz herËey bilinÔ gerektirir. Herhan-
gi bir ifade, bilinÔ gerektirir.
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EÊer fosili incelersek ne górürüz? Siyaht›r, serttir, belli bir
kokuya, baz› ózelliklere sahiptir, peki ama nedir bunlar? Bunlar
bilincin deÊiËik aËamalar›d›r. Bilincin yard›m› olmadan iddiada
bulunmak olanaks›zd›r. HiÔbir iddia óne sürülemez. Bir kiËi fo-
silin en ilkel madde olduÊunu sóyleyebilir ama fosil ne anlama
gelir? Bir miktar renk, duyu, sertlik, tat; ama geri plan bilinÔtir.

HerËey analiz edildikten sonra bunun bir fikir, bir düËünce
olduÊunu anlayacaÊ›z. Berkeley’in teorisi budur. HerËey bilinÔ
okyanusunda bir fikirdir. Buz daÊ› tuzlu okyanusta nas›l yüzer-
se, fosil de bilinÔli okyanusta óyle yüzer. Asl›nda herËey, óne
sürdüÊümüz herËey, deneyim dünyam›zda var olan herËey,
bilinÔ okyanusunda bir buz daÊ› gibi yüzüyor. Bu nokta asla
Ôürütülemez. 

Ben bunun deneyimini Ëahsen yaËad›m. Yirmi üÔ yaË›nday-
ken dünyaya karË› derin ve doÊal bir kay›ts›zl›Ê›m vard›. O dó-
nemde, bilincin gerÔekliÊi ile ilgili bir deneyim yaËad›m. Kay-
mak süt üzerinde nas›l yüzerse, maddesel dünyan›n da bilinÔ
üzerinde óyle yüzdüÊünü hissettim. Bilincin gerÔekliÊi, bizim
Ëu anki deneyimlerimizin gózle górünen gerÔekliklerinden Ôok
daha derindir. Deneyim dünyas› sütte yani zihinde yüzen kay-
mak gibidir. Fiziksel dünya, zihin dünyas›nda yüzen gerÔeÊin
sadece górünen k›sm›d›r. Bunu ben kendim hissettim. Çok faz-
la miktarda süt olduÊu zaman, sütün üzerinde yüzen ve sütü
kaplayan kaymak belli belirsizdir. Ayn› bunun gibi, bu fiziksel
dünyan›n, gerÔeÊin yaln›zca belli belirsiz bir parÔas› olduÊunu
ve Ëu anda geri planda olan ince süptil dünyan›n ise Ôok daha ge-
niË olduÊunu o dónemde hissedebildim. Zihinsel dünya uÔsuz
bucaks›z bir gerÔekliktir, fiziksel dünya ise o zihinsel dünya
üzerindeki küÔük bir órtüdür.

Gózle, kulakla, dille, burunla, deriyle – d›Ë duyulardan herhan-
gi birisiyle – alg›lanan herËey yaln›zca gerÔekliÊin üzerini órten
órtüdür. çrÏmad-Bhågavatam’da Prahlåda Maharaj der ki, na te
viduè svårtha-gatiì hi vi£òuì, duråßyå ye bahir-artha-måninaè.
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Bizler gerÔekliÊin órtüsüne Ôok fazla deÊer veriyoruz, bizler
zihnimizi d›Ë órtüye ad›yoruz – bahir-artha-måninaè – ama
ebedÅ óze derinlemesine dalm›yoruz. EÊer gerÔeÊe dalacak
olsak, orada Vi£òu’yu bulacaÊ›z. En huzur verici óz iÔtedir ama
órtülüdür; ayn› sütün kaymakla órtülü olduÊu gibi. Bizler ise o
órtüyü Ôok fazla ónemsiyoruz. GerÔek óz iÔeridedir; nas›l ki
meyve kabuÊuyla órtülüdür aynen óyle. Èu anda deneyimlediÊi-
miz órtüdür, kabuktur ve bunu Ôok fazla ónemsiyoruz, kabuÊun
koruduÊu as›l ózü ise góz ard› ediyoruz.

GerÔeÊi aray›Ëta ilk ad›m bu kabuÊu delmek ve iÔteki bileni
bulmakt›r. Ard›ndan Ôózümlememize baËlar›z. O nedir? O atomik
toz zerresi gibi bir atom mudur? Yoksa bilinÔ boyutunda fantastik
bir atom mudur? Ílk baËta gerÔekliÊe bu türlü yaklaËmal›y›z. Orta-
da bilen ve bilinmeyen, sorgulayan ve sorgulanan vard›r.

Kendinizi bulmaya Ôal›Ë›n. Sonra zamanla, ruh olduÊunuzu,
iÔteki bilinÔ zerresi olduÊunuzu anlayacaks›n›z. Ve siz nas›l
maddeyle órtülü ruh can iseniz, bütün dünya da aynen óyledir;
iÔteki ruhanÅ gerÔek órtülüdür. Kendinizin ruh can olduÊunuzu
fark edince herËeyin bilincin bir parÔas› olduÊunu górebile-
ceksiniz. BilinÔ dünyas›n›n iÔinde deÊiËik türden deneyim dün-
yalar› yüzer. Deniz, güneË, ay, aÊaÔlar, taËlar, insanlar, dostlar›-
m›z, düËmanlar›m›z hepsi de bilincin iÔinde yüzerler. RuhanÅ
boyuta yaklaËt›kÔa onun kendi gerÔek ózümüze daha yak›n
olduÊunu góreceÊiz. Ve bóylece maddenin Ôok ama Ôok uzakta
olduÊunu, oysa ruhun yak›n olduÊunu anlayacaÊ›z.

GerÔeÊi bu doÊrultuda idrak etmeye Ôal›Ë›n. Ruh, ruh can, bi-
linÔ, ruha daha yak›nd›r ve siz de o topraÊ›n ÔocuÊusunuz.
Madde Ôok ama Ôok uzaktad›r. Oysa engelleyici boyutlar birbir-
lerine óylesine yak›nd›rlar ki ruhanÅ gerÔeÊin yap›s›n› górmeyiz.
Elinizi gózlerinizin üzerine kapatt›Ê›n›z zaman elinizi góremez-
siniz, ayn› onun gibi. Ama eÊer el sadece otuz santim ótedeyse
onu Ôok net górebiliriz. Bazen Ôok yak›n olan Ëeyi góremeyiz.
Pek Ôok Ëeyi górebilirim ama kendimi góremem.
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Budistler ve diÊer ateistler bilincin maddesel birËey olduÊunu
iddia etseler de ben hiÔbir Ëey maddesel deÊildir diyorum. Bilin-
cin maddeden kaynaklan›p kaynaklanmad›Ê› sorusuna cevap ve-
recek olsam, o zaman hiÔbir Ëeyin maddesel olmad›Ê›n› sóyler-
dim. HissettiÊimiz herËey yaln›zca bilincin bir parÔas›d›r. HerËey
bir düËüncedir, fikirdir: taË, aÊaÔ, ev, beden — hepsi düËüncedir.
BilinÔ boyutu bize idrakimizin ótesinde yak›nd›r. Ve belli bir
nesne olarak gósterilen ise Ôok uzaktad›r. Bizler sadece düËünce-
lerle uÊraËmaktay›z. Bunun d›Ë›na Ô›kam›yoruz. Deneyimimizin
kapsam›nda olan herËey zihnimizin bir parÔas›d›r.

Soru: Puråòalar’a góre 8.400.000 tür yaËam vard›r. Onlar da
düËünce mi?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Hepsi düËünce. BilinÔ her zaman en
baËta yer al›r. Ancak bu düËünceler de gerÔektirler Ôünkü ruhanÅ
gerÔeklikte, Vùndåvana'da ózgün halde mevcutturlar. Bizim
gerÔeklik kavram›m›zda hiÔbir Ëey elenmez; herËey birbiriyle
uyum iÔindedir. HerËeyin belli bir konumu vard›r; hiÔbir Ëeyin
elenmesi gerekmez. Gerekli olan tek Ëey uyumdur. Sadece gó-
rüËümüzün, bak›Ë aÔ›m›z›n deÊiËmesi gerekir. Ama o türlü bir
bak›Ë elde etmek iÔin ben merkezci olmaktan vazgeÔmek zorun-
day›z. Hem sómürü hem de  vazgeÔme (inziva) terk edilmelidir.
Bu halüsinasyona bu iki Ëey neden olur. HerËey Yüce Merkezin
hizmetine kendi katk›s›n› yapar ve eÊer biz bunu anlayabilirsek
bu góreli dünyadan ózgür oluruz. Maddesel dünya ruhanÅ dün-
yan›n yans›mas›d›r. Burada hoËa gitmezlikler vard›r. Evrende
en üst konuma sahip olan Brahmå'dan en alt yarat›Êa kadar
(åbrahma-bhuvanål lokåè) herkes yan›lg› eÊilimindedir. Oysa
Vùndåvana'daki herËey Rådhå-Govinda'n›n oyunlar›na katk›da
bulunur. 

Vùndåvana'daki herËey; her aÊaÔ, her sarmaË›k ve her Ôal›
Krishna bilincindedir. Nas›l olur da yarars›z veya s›radan Ôal› ya
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da sarmaË›k olabilirler? Uddhava, Krishna'n›n en yüce kuludur
ve Vùndåvana'da bir Ôal› veya bir sarmaË›k olarak doÊum almak
ister. O halde Vùndåvana'daki Ôal›lar›n ve sarmaË›klar›n deÊeri
nedir? Uddhava'n›n beklentisinin gerÔek deÊerden yoksun,
hayal ürünü veya teorik olduÊunu mu düËünmeliyiz?

Vùndåvana'daki herËey Rådhå-Govinda'n›n oyunlar› iÔin ge-
reklidir. RuhanÅ ortamda bulunan herËey dolayl› deÊere sahiptir.
Buna ßanta-rasa veya pasif haz denir. Bunu Ëóyle anlayabiliriz:
eÊer bir kiËi hiÔ kimseye, hatta bir sineÊe veya bir sivrisineÊe
bile zarar vermiyorsa bu onun felÔ olduÊunu veya hastal›kl›
olduÊunu góstermez; sadece pasif bir ruh hali iÔindedir. Ayn›
Ëekilde Vùndåvana'da da hizmet pasif bir Ëekilde sunulabilir.
Yamunå nehri, aÊaÔlar, kuËlar ve bócekler pasif ruh haliyle
hizmet sunarlar.

Bunun nas›l gerÔekleËtiÊini tiyatro benzetmesiyle anlamak
mümkündür. Bir tiyatro oyununda bir aktór ólü adam rolü
oynayabilir. Bedeni taË›n›rken hiÔbir Ëey sóyleyemez; hareket
edemez. Bu onun ólü olduÊu anlam›na gelmez. Ayn› Ëekilde,
ßånta-rasadaki  adanm›Ë kul, Rådhå-Govinda lÏlån›n coËkusunu
art›rmak üzere Vùndåvana'da bir sarmaË›k, bir Ôal› veya bir aÊaÔ
rolü üstlenmiË olabilir.

Bir adanm›Ë kul, hizmetli rolünü de kabul edebilir. GerÔekte
bir kral olabilir ama Lord'a doyum saÊlamak iÔin ÔópÔü rolü
oynayabilir. KiËi, ÔópÔü rolünü óylesine güzel oynar ki
etraf›ndaki insanlar alk›Ëlar›yla takdirlerini gósterirler. O halde
hizmetkÕrl›k ruhu da Krishna'n›n hizmetine katk›da bulunur. 

çånta-rasan›n bir baËka órneÊi Rådhå-kuòàa'd›r. çrÏmatÏ
RådhårånÏ'nin y›kanma yeri ve Krishna'n›n eËlere ózgü aËk oyun-
lar›n› oynad›Ê› yer olan Rådhå-kuòàa, Vùndåvana'da en üstün yer
olarak kabul edilir. Tanr›lar ve adanm›Ë kullar Rådhå-kuòàa'ya
óvgüler yaÊd›r›rlar. O yeri s›radan bir su birikintisi olarak m›
düËünmeliyiz? Aksine, Rådhå-kunàa'n›n konumu ne kadar da
yücedir. 
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Sonra Govardhana Tepesi
gelir. O da bir tür roldür.
Govardhana górünürde bir te-
pedir ama ona Krishna'n›n
Kendisi gibi ibadet edilir. O
taË olarak, ßalagram olarak
górünür; O Deitylerin formun-
da górünür. 

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu
Kendisini bir vibhinnåìßa jÏva
olarak ifade edip Ëóyle dua
eder, "Ah Lordum, lütfen beni
kutsal ayaÊ›n›n tozu gibi gór."
Ayak tozu genelde cans›zd›r.
Ama Chaitanya Mahåprabhu
"Beni ayaÊ›n›n tozun gibi
gór," diye dua ederken, sózünü
ettiÊi toz maddesel deÊildir; bilgi ve aËkla dolu bilinÔli bir birim-
dir. Lord'un lotus ayaklar›n›n tozu, bilgi ve vecdin simgesidir.
RuhanÅ ülkede, varoluË ve bilgi gereklidir. Ama onun da ótesin-
de, oradaki ruhlar Vùndåvana ve NavadwÏpa'daki ilahÅ aËk zerre-
leridir. Ve bu dünyadaki ruhlar›n toptan deÊiËimi gerÔekleËince,
her yerde Tanr›'n›n krall›Ê›n› góreceÊiz. Krishna'n›n krall›Ê›,
Mahåprabhu'nun krall›Ê› mevcuttur; ama bizler onu górebilecek
doÊru bak›Ë aÔ›s›n› yitirdik. O bak›Ë aÔ›s›n› bir kere daha ele
geÔirmemiz gerekir. Èu anda düËmanlar aras›nday›z ama eÊer ba-
k›Ë aÔ›m›z deÊiËirse, Ëóyle düËüneceÊiz, "Hay›r, dostlar
aras›nday›m."

Ve o bak›Ë aÔ›s› óylesine engindir ki o Ëekilde góren kiËi
korkusuz olur. Jaàa Bhårata haydutlar taraf›ndan kaÔ›r›lm›Ët›
ve KålÏ deitysine kurban edilecekti ancak bak›Ë aÔ›s› óyle en-
gindi ki, hiÔbir Ëeye ald›rmad›. Èóyle düËündü, "Ne gerÔekle-
Ëiyorsa Lord'un iradesiyle oluyor. O herËeyin sahibi ve Ëahididir.
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O herËeyi górür. HerËey onun iradesidir ve sonuÔ bana baÊl›
deÊildir." Jaàa Bhårata bu düËünceyle, nereye gótürüldüyse
direnmeden gitti. Kurban edilmek üzere olduÊu halde, dert
etmedi. Èóyle düËündü, "Dostlar Ôemberindeyim. HiÔbir tehlike
yok." Óyle bir bilinÔ boyutundayd› ki, korku, tehlike ona etki
edemedi; Ëóyle düËündü, "Krishna'n›n korumas› alt›nday›m." Bu
bak›Ë aÔ›s›n›n salt felsefe veya hayal olmad›Ê›, gerÔek olduÊu
Jaàa Bhårata'n›n órneÊiyle ispatlanm›Ët›r. Bu gerÔektir.

Krishna'n›n ilahÅ iradesi, var olan herËeyin geri plan›ndad›r.
Ve kiËi o üstün güÔle, o ózgün gerÔeklik boyutuyla baÊlant›ya
girince hiÔbir kayg›ya sahip olmayacakt›r; korkusuz olacakt›r,
måyå santu£éa-manasaè sarvåè sukha-mayå dißaè (çrÏmad-
Bhågavatam 11.14.13).

Yine de, Krishna'ya jñåna-ßunya bhakti ile — bilgiden
baÊ›ms›z adanm›Ël›kla ibadet edilen o gerÔeklik boyutunda o
türlü bir tav›r alma bulunur. Orada górünürde korku ve endiËe
vard›r ama o endiËe maddesel kayg›lardan oldukÔa farkl›d›r. Go-
pÏler ve Krishna'n›n arkadaËlar›, yogamåyå’n›n etkisiyle
Krishna'n›n nerede olduÊunu bilmek isterler, "Krishna burada
deÊil! Nerede?" Ve bóylece, gopÏler ve s›Ê›r Ôobanlar› oraya bu-
raya koËarak Krishna'y› ararlar. Ínekler bile kayg›lan›rlar ve
otlamay› b›rak›rlar ama tüm bunlar yogamåyå taraf›ndan
Krishna'n›n hoËnut edilmesi iÔin düzenlenir. Jñåna-ßunya bhakti
boyutundaki lÏlån›n doÊas› bóyledir.

Bizler gerÔeÊin iÔsel aray›Ë›yla uÊraË›yoruz. Ve sorumuzun
cevab›, kutsal yaz›tlarda vahyolunan gerÔeÊin ózü, Vedalarda
tek bir sózcükle ózetlenebilir, oì yani "Evet!" — O "Evet"in an-
lam› nedir? "Ne istiyorsan; evet, o Ëey mevcuttur. Ne ar›yorsan;
evet, oradad›r! YaËamak ve geliËmek olan iÔsel aray›Ë›n doyuma
ulaËacakt›r: ara, bulursun." EÊer kendini incelersen ve en derin
ihtiyac›n› ararsan górürsün ki, vahyolunmuË gerÔek Ëóyle diyor,
"Evet, susuzluÊun giderilecektir. En iyi Ëekilde besleneceksin."
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Soru: Bhagavad-gÏtå'da Krishna, jÏva-bhøtåì mahå-båho
yayedaì dhåryate jagat der: maddesel dünyay› ruhanÅ enerji
besler. Bunu nas›l anlamam›z gerekir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bu dünyan›n yanl›Ë yónlenmiË ruh-
lar› taéastha-loka'dan, marjinal, s›n›rsal boyuttan gelirler ve
yan›lg›n›n yanl›Ë yónlendirmesiyle bu yan›lt›c› bak›Ë aÔ›s›n›
benimserler.

Krishna bu dünyan›n ólü madde olduÊunu sóyler. Ruhlar bu-
raya girdiler ve devinim geldi. Bu maddesel kavrama girdiler ve
onu hareket ettirmeye baËlad›lar. O anlamda, evreni ayakta
tutuyorlar, yayedaì dhåryate jagat. Ama nihai anlamda herËeyi
besleyen, ayakta tutan Odur.

Krishna bir yandan da ahaì sarvasya prabhavo der: "HerËey
Benden yay›l›r." Ve Vedalarda da Ëóyle denir, yato vå imåni
bhøtåni jåyante. HerËeyin yarat›l›Ë›n›n, muhafazas›n›n ve yok
ediliËinin kaynaÊ› Odur. Oysa burada, bu maddesel dünyada,
düËmüË ruhlar, say›s›z k›v›lc›mlar halinde, ateË bócekleri gibi,
karanl›k bólgeye girmiËlerdir ve bólgeyi sarmalayan karanl›Ê›
belli ederler. JÏva ruhlar, bu maddesel dünyan›n karanl›k gece-
sindeki ateË bócekleri gibidirler. Her nas›lsa karanl›kta  kalmay›
sürdürüyorlar. Biz onlar› karanl›ktaki belli belirsiz ›Ë›k olarak
zorlukla seÔiyoruz. Neredeyse tamamen karanl›kla órtülüler
ama yine de ay›rt edilebilirler. Ruh can kendisini bilebilir.

Soru: Bat›daki ateist felsefeyi kimin yorumlad›Ê›n› sóyle-
miËtiniz ?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Epiküros Bat›n›n, Charvaka Muni
ise DoÊunun en büyük ateistiydi. Epiküros'a góre, bu fiziksel be-
den sona erince geride hiÔbir Ëey kalmaz. Ve ona góre zihin sis-
temi de yoktur; rüyam›zda karË›m›za Ô›kan zihin sistemi ayr› bir
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var oluËa sahip deÊildir. Oysa çaíkara ve Buda, her ikisi de fi-
ziksel bedenin iÔerisindeki zihin sistemini kabul ederler. Onlar›n
felsefelerine góre ruhun geÔiËi de kabul górür. Ancak, Buda, zihin
sistemi — suk£ma ßarira — daÊ›l›nca geride birËey kalmaz der.

Óte yandan çaíkaråchårya, zihinsel beden iÔerisindeki bilinÔ
Brahman'›n yans›mas›d›r ve Brahman ise gerÔek varoluËtur der.
Onun górüËüne góre, bedenin yok olmas›yla Brahman d›Ë›nda
hiÔbir Ëey kalmaz. çaíkaråchårya Ëóyle der,

ßloka dhenu pravak£yåmi
yad aktam yånti kotibhiè
brahma satyaì, jagan mithyå
jÏva brahmaiva na paraè 

"Ciltler dolusu kutsal yaz›t›n ifade ettiÊi gerÔeÊi ben iki sa-
t›rda ózetliyorum. Sadece iki sat›rda bütün gerÔeklerin ózünü
vereceÊim: brahma satyaì, jagan mithyå. Brahman, ruh
gerÔektir — bu dünya sahtedir. Ve jÏva ise Brahman'dan baËka-
s› deÊildir. Bütün kutsal yaz›tlar›n ózü budur. " 

Buda’n›n ve çaíkaråchårya'n›n felsefe sistemleri vas›tas›yla
doÊru bilgiye ulaËmak olanaks›zd›r. EÊer sóyledikleri Ëey, dün-
yan›n sahte oluËu gerÔek olsa o takdirde Ëu soruyu sormam›z ge-
rekir, "Neden konuËuyorsunuz? Kime hitap ediyorsunuz? EÊer
herËey sahte ise sizin felsefeniz de hayal ürünü mü?"
çaíkaråchårya'ya sormam›z gerekir, "Bu dünyaya gelmenin,
Budizmi Ôürütmenin ve nihai gerÔek olarak bir olma kavram›n›
tesis etmeye Ôal›Ëman›n hiÔbir anlam› yok mu? Kime vaaz ver-
meye geldin? EÊer bu dünya gerÔekliÊe sahip deÊilse neden
vaaz vermeye geldin? EÊer bu dünya sahte ise neden felsefeni
aÔ›klamak iÔin bunca s›k›nt›ya giriyorsun? Ne iÔin? Senin mis-
yonun da hayal ürünü mü?"

çaíkaråchårya'n›n ilk büyük muhalifi Råmånuja idi.
Råmånuja'n›n karË› tezi Ôok güÔlüydü ve saÊlam temele dayan›-
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yordu. Råmånuja Ëu iddiada bulundu: "EÊer herËey hayal ürü-
nüyse, çaíkaråchårya'n›n kendi felsefesini kurmak iÔin bunca
enerjiyle Ôaba harcamas›na ne gerek var? Dünyan›n sahte
olduÊunu sóylemek intihara benzer bir durumdur. O buraya
hiÔbir Ëey yapmamak iÔin mi geldi? O bizi düzeltmeye ve hata-
lardan ózgür k›lmaya geldi ama hatalar›n olmas› gerekir. Hata
veya yan›lg› gerÔeÊe dayan›r, aksi halde bunca ifadeyi Ôürütmek
iÔin bu kadar Ôok enerji harcamaya ne gerek var? Måyå vard›r.
Måyå ebedÅdir. Bireysel ruh ebedÅdir ve måyå da ebedÅdir." 

Maddesel var oluËun temelinde taéastha jÏvan›n hata iËleme
ve yan›lg›ya düËme olas›l›Ê› bulunur. Ruh anu cetanad›r, atomik
bilinÔtir. Ve atomik bilinÔ birimleri olduÊumuz iÔin ózgürlüÊü-
müz mükemmel deÊildir. Bu yan›lg›n›n nedeni kusurlu ózgür-
lüÊümüzdür. Ruh ózgürlüÊe sahip olmal›d›r. Bir suÔ iËlenmeden
ónce suÔ iËleme olas›l›Ê› s›radan bar›Ë sever óznede mevcuttur.
Hastal›k olas›l›Ê› vard›r, dolay›s›yla hastaneler, ilaÔ, ózel diyet
hepsi de gereklidir. Ayn› Ëekilde, ruhun iÔinde yan›lg› olas›l›Ê›
mevcuttur Ôünkü zay›f›z ve s›n›rl›y›z.

Måyå, ólÔüm dünyas›, Mutlak iÔin gereksizdir ama góreli
pozisyonda olanlar iÔin gereklidir. Sadece bir tek óz Ô›kar sóz
konusu olduÊu zaman måyå gerekmez. Ama bólünmenin, ay›rt
etmenin ve daÊ›t›m›n olduÊu yerde, óz Ô›karla ilgili Ôok say›da
düËünce olduÊu zaman måyå gereklidir.

Yan›lg› dünyas›nda, måyå topraÊ›n yasas›d›r. Yasa, yasalar›
uygulayanlara yard›m eder, yasalara karË› gelenleri cezaland›r›r.
Yasa herkes iÔin ayn›d›r; ve o ayn› yasa iyilerin korunmas› kó-
tülerin ezilmesi demektir. Yasa, haklar› bólüËtürmek demektir.
Tek ve ayn› yasa iyilerin korunmas›n› ve kótülerin
cezaland›r›lmas›n› saÊlar. Svarøpa-ßakti, Lord'un iÔsel enerjisi,
iyilere yard›m eder, måyå-ßakti ise kótüleri cezaland›r›r.

çakti yani enerji Lord'un amac›na hizmet eder ve bu nedenle
kaÔ›n›lmaz olarak kótüleri cezaland›rmak ve iyileri ódüllendirmek
iÔin iki yónlüdür, paritråòåya sådhønåì vinåßåya ca du£kùtåm.
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Lord Kendisi góründüÊü zaman
amac› iki yónlüdür: biri iyiler iÔin,
diÊeri ise kótüler iÔin. O, bu ortak
amaÔla buraya gelir. Bu bak›m-
dan, O bir olduÊu halde bizler
Onun karakterinin bu iki yónünü
górürüz.

Mutlak birliÊin bayat, ay›rt
edilmeyen birËey olmad›Ê›n› anla-
tan anlay›Ë, Råmånuja taraf›ndan
ortaya at›lan bir teoridir. Buna
vißi£tådvaita-våda yani farkl›l›Ê›
olan birlik* denir. Óte yandan
çaíkaråchårya'n›n felsefesi ise

kevaladvaita-våda, salt birlik diye bilinir. Råmånuja Mutlak
GerÔeÊin bir olduÊunu kabul eder ama ona góre bu birlik ay›rt
edilen birliktir. O ay›rt edilmeyen birliÊi kabul etmez. Bir
olduÊundan kuËkusu yoktur. Ama ona góre o birin ózelliÊi,
ayr›nt› ve ay›rt edilmedir. Bu Hegel'in panentheizm'ine benzer.

Soru: Anlatt›Ê›n›z Ëeylere góre, madde de bilinÔlidir Ôünkü
Yüce BilinÔ olan Lord'dan gelir. BaËlang›Ôta, madde ve ruh can›
birbirinden ay›rt ederken maddenin ólü olduÊunu ve canl› var-
l›klar›n onu kulland›klar›n› óÊreniriz ama daha üstün bir
fark›ndal›k geliËtirdiÊimiz zaman maddenin de canl› olduÊunu
górürüz.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet, ve bu da ßånta-rasa olarak
bilinir. Daha üstün bir fark›ndal›k aËamas›nda bilincin her yer-
de: camda, taËta, toprakta, aÊaÔta — maddenin górünebileceÊi
say›s›z Ëekil ve renkte var olduÊunu górebiliriz.

Biz her zaman bilincin iÔindeyiz. BilinÔ her yere yay›lm›Ë
durumdad›r ama farkl› kavramsal s›ralamalara góre yer al›r.
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Kavramsal s›ralamalar deÊiËebilir ama hepsi bilincin kapsam›
iÔerisindedir ve ebedÅdir: paßu-buddhi-taturåjanam hari£yeti.
Bizler kendimizi kendi gerÔeklik boyutumuzda tutmaya Ôal›Ëma-
l›y›z. Orada, bu ólümlü unsurun yard›m› olmadan mutlu bir Ëe-
kilde yaËayabiliriz. O aËk›n boyut ay›rt edilmeyen bir dünya de-
Êildir. Orada bireyselliÊiniz yok demek deÊildir. EÊer ay›rt edil-
meyen bir bilinÔ kitlesi kabul edilebiliyorsa, bir bilinÔ sisteminin
varl›Ê›n› neden kabul etmeyelim? Råmånuja bunun bir sistem ol-
duÊunu sóyler. çaíkaråchårya ise sadece ay›rt edilmeyen ›Ë›kl›
bilinÔ kitlesi vard›r der. Råmånuja bunu kabul etmez. O gerÔek-
liÊin temelinin ay›rt edilebilen ›Ë›kl› bilinÔ kitlesi olduÊunu sóy-
ler. Ay›rt edilmeyen veya farkl›l›k iÔermeyen deÊil.

Ve çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, gerÔeÊin temelinin acintya
bhedåbheda, idrak edilmesi olanaks›z Ôift yónlülük* olduÊunu
sóyler. Her yerde ortak birËey ve farkl› birËey vard›r. KarË›
Ô›kt›Ê›n›z noktalardan baz›lar› ortak baz›lar› farkl› birËey olacak-
t›r. HiÔbir Ëey bir baËka Ëeyin ayn›s› deÊildir. Ve herËey bir
yana, sonsuz avucumuzun iÔinde deÊildir. O idrak edilemez.
GerÔeÊin birleËen ve ayr›mlaËan, farkl›laËan karakteri idrak
edilemez; onun s›rr› Yüce Tanr›n›n elindedir. Sizin keyfinize
baÊl› deÊildir. Yine de, Mutlak’›n o ay›rt edilen karakteri,
Onunla olan óznel iliËkimize góre farkl› Ëekilde górülecektir.

Bunun órneÊi çrÏmad-Bhågavatam'da mevcuttur (10.43.17)

mallånåm aßanir nùòaì 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
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"Lord Krishna, Baladeva'n›n eËliÊinde Kaìsa'n›n arenas›na
girince, seyircilere farkl› Ëekillerde góründü. Herkes Onu kendi
iliËkisi (rasa) doÊrultusunda górdü. DóvüËÔülere ËimËek olarak
góründü. Ínsanlar›n ÔoÊuna en güzel Ëahsiyet olarak góründü.
Kad›nlara Küpidin sembolü, en cazip genÔ olarak góründü ve
Ëehvetlerini coËturdu. S›Ê›r Ôobanlar› Krishna'y› ayn› kóyden,
Vùndåvana'dan gelen akrabalar› olarak górdüler. Orada bulunan
krallar Onu en kudretli yónetici olarak górdüler. Ebeveyni
Nanda ve Yaßodå Onu en sevgili Ôocuklar› olarak górdüler.
Bhoja hanedan›n›n kral› Kaìsa Onu ólüm sembolü olarak
górdü. Maddesel zihne sahip olanlar Onu Evrensel Form olarak
górdüler; ak›ls›zlar Onu aciz olarak górdüler ve yogilere Süper
Ruh olarak góründü. Vù£òÏ hanedan› mensuplar›na en ünlü torun
olarak góründü."

Krishna arenaya girince herkes Onu kendi tarz› doÊrultusun-
da górdü. Bóylece, Onun herkesi nas›l hoËnut ettiÊini anlayabi-
liriz. Yaßodå Onu górdüÊü zaman, "Benim OÊlum!" der. Ama
gopÏler Onu Ôocuk deÊil bir yetiËkin olarak górürler. Dostlar›
Onu oyun arkadaËlar›ndan biri olarak górür. Krishna herkesi tat-
min eder. Vùndåvana'daki hayvanlar bile Krishna'yla baÊlant›
kurunca vecd yaËarlar.

barhåpÏàaì naéa-vara-vapuè karòayoè karòikåraì
bibhrad våsaè kanaka-kapißaì vaijayantÏì ca målåm
randhrån veòor adhara-sudhayåpørayan gopa-vùndair
vùndåranyaì sva-pada-ramaòaì pråvißad gÏta-kÏrtiè

çrÏmad-Bhågavatam 10.21.5 

GopÏler Krishna'n›n flütünün tatl› titreËimini tarif ederlerken
Onunla olan oyunlar› da an›msad›lar; bóylece zihinleri büyüye
kap›ld› ve güzel titreËimleri tam olarak aÔ›klayamad›lar. Arala-
r›nda o aËk›n titreËimi konuËurlarken, Krishna'n›n, baË›n›n üze-
rinde tavus tüyüyle ve kulaklar›n›n üzerine yerleËtirilmiË mavi
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ÔiÔeklerle süslenerek, ayn› dansÔ› bir aktór gibi nas›l
giyindiÊini an›msad›lar. Giysisi alt›n rengi ›Ë›k saÔ›yordu, boy-
nunda tulasÏ, kuòàa, mandåra, parÏjåta ve lotus ÔiÔeklerinden
yap›lma vaijayantÏ kolye vard›. Bóylesine cazip giysiler iÔinde-
ki Krishna, flütünün deliklerini dudaklar›ndan yay›lan nektarla
doldurdu. Bóylece, Onun Vùndåvana orman›na giriËini
an›msad›lar; o orman›n topraÊ›, Krishna'n›n lotus ayaklar›n›n
dokunuËuyla kucaklanarak, eË iliËkisinin zevkini deneyimler."

Krishna bilinci, eË iliËkisine kadar herËeyi kapsayan tanr› an-
lay›Ë›d›r. Doyum saÊlaman›n bütün kavramlar› orada en saf ve
en arzulanan halde bulunur. Halbuki, bu maddesel dünya,
sadece bir gólgeden, gerÔeÊin kara bir taklidinden ibarettir. En
geliËmiË tanr› kavram› Krishna bilincidir. Tanr›sall›Ê›n en
geliËmiË kavram›nda Sonsuz, sonlu olan›n tümünü kucaklar. O
sonluyu kucaklamak ve kabul etmek üzere aËaÊ›ya gelir. Bóyle-
sine geliËmiË tanr› kavram› Vùnåvana'da bulunur. Orada, sonlu
olan›n ihmal edilmiË bir parÔas›, mutluluÊu Sonsuzun kollar›n-
da bulabilir. Vùndåvana'da sonlu olan›n bir tek kóËesi bile do-
yumsuz kalmaz; orada, her bir kum zerresi, her sarmaË›k çrÏ
Krishna'n›n sevgi dolu oyunlar›nda, tam kiËilikle en iyi Ëekilde
temsil edilir.

Oysa burada, maddesel dünyada, kum zerresi bir hiÔtir;
ónemsenmez. Ama orada, herËeyle ilgilenilir. Vùndavana'da ce-
halet yoktur. Orada herËeyin Ô›kar› góz ónünde tutulur; herËey
uyum iÔindedir ve bu nedenle Krishna bilincindeki Vùndåvana
kavram›, en geliËmiË tanr› anlay›Ë›d›r. çrÏmad-Bhågavatam der
ki, "Krishna, lotus ayaÊ›n› Vùndåvana'ya ne zaman bassa,
kiËileËmiË Toprak Ëóyle der, "Yazg›m sona erdi, en üstün Ëansa
sahip oldum." Vùndåvana'da toprak, yerdeki toz, salt Onun lotus
ayaklar›n›n dokunuËuyla, eËler aras›ndaki aËk›n en üstün
türünün verdiÊi zevki hisseder. Krishna ayaklar›n› nereye koysa,
Yeryüzünün coËkusu s›n›r tan›maz. Onun dokunuËuyla,
Yeryüzü en yoÊun türden vecd hisseder.
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Vùndåvana'da Krishna mådhurya'd›r, hoËluÊun, tatl›l›Ê›n ki-
ËileËmiË halidir. O ånanda'd›r, vecdin kiËileËmiË halidir. Ve
Krishna bizlerin iÔsel taleplerine her yónden karË›l›k verir. Yüce
Merkez bizim bütün ihtiyaÔlar›m›za cevap verecek ve tüm
varoluËun susuzluÊunu giderecek olaÊan d›Ë› kapasiteye sahip-
tir. Kapasitelerine, rütbelerine ve sayg›nl›klar›na góre, Krishna
bütün ruhlara transandantal hazz›n tatl› denizinden Ëerbet daÊ›-
t›r, yo yaì ßraddha sa eva saè.

Ínsan, Mutlak’›n akide Ëekerine benzer tatl›l›Ê›n› kendi kapa-
sitesine góre tadar; akide Ëekerinin tad›n›n farkl› Ëekillerde
alg›lanmas› gibi alg›lar. Normal bir dile góre akide Ëekeri tatl›d›r
ama dilde yara varsa akide Ëekeri yak›c›d›r.

Bir adam Ôal›Ë›rken patronu onu iËÔi olarak górür; ÔocuÊu
onu baba olarak górür, kar›s› ise eË olarak górür. HizmetÔisi
efendi olarak górür. Kópekler ve diÊer hayvanlar da onu baËka
Ëekilde górürler. Ayn› kiËi, góren ve górülen aras›ndaki iliËkiye
góre farkl› Ëekillerde górülür. Benzer Ëekilde Krishna, Ona ken-
dilerine ait rasalar›na góre bakanlar taraf›ndan, farkl› Ëekilde
górünür. Bóylece, Mutlak’›n farkl›laËan karakteri, ruhun óznel
niteliklerine góre ifËa olunur.
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Tez, Antitez
& Sentez

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Hangi dersleri okuyorsun?

ÓÊrenci: Felsefe ve din.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Hangi üniversitede?

ÓÊrenci: San Francisco State.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Din ve felsefe óÊrencisisin. Hegel'i
okudun mu? Hegel'in felsefesi bazen panenteizm (panentheism)
olarak tan›mlan›r. Panenteizm'e góre Tanr› herËeyde mevcuttur
ancak panteizmden (pantheism-tüm tanr›c›l›k) farkl› olarak, Tan-
r›'n›n bütün herËeyin üzerinde ve ótesinde baÊ›ms›z bir varl›k ol-
duÊunu óne sürer. Hegel ayn› zamanda MükemmeliyetÔi diye bi-
linir. O Mutlak’›n yap›s›n›n hem Ëartlanm›Ël›Ê› hem de Ëartlan-
mam›Ël›Ê› bar›nd›rd›Ê›n› sóyler. GerÔek; tez, antitez ve sentez
yoluyla geliËir ve herËey bu yóntemle ilerleme kaydeder.
Hegel'e góre, Mutlak Kendi baË›na ve Kendisi iÔindir. O bir yan-
dan da "yaËamak iÔin ól" ifadesinin Almancadaki karË›l›Ê›n›
kullanm›Ët›r. Onun baËl›ca ifadeleri bunlard›r.

Bu tür ifadeler inanÔ yolunda olanlar iÔin son derece yararl›-
d›r. EÊer ilerici bir yaËam sürmek isterseniz, olduÊunuz gibi,
bu halinizle ólmeniz gerekir. Egonuz erimelidir, o zaman



gerÔek iÔ ben, ince ben d›Ëar›ya Ô›kar. Bu Bat›l›lar aras›nda or-
taya Ô›kan iyi bir felsefe. YaËamak iÔin ól kavam› Vai£òavism
Ôizgisinde karË›m›za Ô›kar. Hegel, Mutlak "Kendi baË›na" ve
"Kendisi iÔin" demiËtir. "Kendisi iÔin" ifadesi, Mutlak GerÔeÊin
Yüce Zevk Alan olduÊu anlam›na gelir.  

Bhagavad-gÏtå'da Krishna der ki:

ahaì hi sarva-yajñånåì
bhoktå ca prabhur eva ca
na tu måm abhijånanti
tattvenåtaß cyavanti te 

Tanr›'n›n Ëah›s, kiËi olarak belirlenmesinde bu en can al›c›
noktad›r. O zevk aland›r. EÊer herhangi birËeyden zevk al›n›yor-
sa, zevk alan en yüce pozisyonu elinde tutar. Bu kaÔ›n›lmazd›r.
HerËey Ona zevk vermek ad›na gerÔekleËir. O ise en yücedir.
"Kendi baË›na" ifadesi, mutlaÊ›n yüce olduÊu anlam›na gelir;
herËey Ona doyum vermek iÔindir. Bu gerekli bir gerÔektir; sor-
gulanmas› olanaks›zd›r. Ve dahas›, Onun varoluËu ózneldir.

HiÔbir nesne, ózne olmadan var olamaz. HiÔbir Ëey düËünen
olmadan var olamaz. Bir düËünenin mutlaka olmas› gerekir.
ÓrneÊin, fosil nedir? Onu incelerken rengini ve taË›n sertliÊini
gózleriz ancak bu nitelikler iÔimizdeki düËüncelerdir yaln›zca
— bir düËünme aËamas›d›r. Renk nedir? Bilincimizdeki bir kav-
ram. O halde, herhangi bir varoluË, bir ózneye veya bilince
ihtiyaÔ duyar. Meselenin püf noktas› budur. HiÔbir nesne ózne
olmadan var olamaz. Ve hiÔbir ózne nesne olmadan var olamaz.
DüËünen vard›r ve düËünce vard›r. EÊer bir düËünen varsa,
birËey düËünüyor olmal›d›r — dolay›s›yla nesne vard›r. Ve eÊer
bir nesne varsa, sahip olduÊu her türlü ózelliÊin bir óznenin bi-
lincinde yans›mas› gerekir. Aksi halde var oluË olanaks›z olur-
du. Anl›yor musun?
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ÓÊrenci: Evet. Çok aÔ›k.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj:
Bunlar›n tümü Hegel'in orjinal
kavramlar›d›r, felsefeye katk›la-
r›d›r. O Ôok ónemli bir düËünür-
dü. Ve Bat›l› bir düËünür olarak
felsefesi DoÊulu düËünürlere Ôok
yak›nd›. Hegel'in felsefesi, pek
Ôok aÔ›dan Råmånuja'n›n felsefe-
sine Ôok yak›nd›r.

Elbette Ôok say›da ónemli Ba-
t›l› filozof vard›r. Kant'›n felsefesi Ôok etkileyicidir. Kant'a a£ina
m›s›n?

ÓÊrenci: Evet.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Descartes'i inceledin mi?

ÓÊrenci: Evet, Ëóyle bóyle. "DüËünüyorum, o halde var›m,"
demiËti.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Modern felsefenin babas› olduÊu
sóylenir. Sonra Berkeley var: o da aË›r› óznel bir düËünür.
Locke, Hume, Mill, Berkeley, Johnson, Kant, Hegel — bunlar›n
hepsi de ónemli Bat›l› düËünürlerdir. 

ÓÊrenci: Ben doÊu felsefesini araËt›rmay› tercih ediyorum.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: DoÊu felsefesinin hangi türünü
inceliyorsun? Såòkhya? Yoga? Nyåya? Vaiße£ika?

ÓÊrenci: Zen Budizm ve Taoism — Çin felsefesi.
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çrÏla çrÏdhar Mahåråj:
KonfüÔyus Çinden geldi.
Budizmden ónce Çinde
KonfüÔyus vard›. Sonra zaman
iÔerisinde Bat›ya ilerledikÔe
Socrates'i, Plato'yu ve Aristo'yu
górürüz. Onlar› inceledin mi?

ÓÊrenci: Evet, bir parÔa
incelemiËtim.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj:
Plato taraf›ndan baËlat›lan

Paralellik kavram›n› belli bir ólÔüye kadar Vai£òava felsefesi de
kabul etmiËtir. Plato'ya góre, deneyimlediÊimiz formlar ideal bir
formun yans›mas›d›r. Onun anlay›Ë›na góre, alg›lad›Ê›m›z form-
lar ózgün ruhanÅ dünyan›n Ôarp›k bir yans›mas›d›r. Plato'nun
paralellik teorisi bóyledir.

ÓÊrenci: Lütfen, Hegel'in teorisi ve Krishna bilinci aras›n-
daki paralelliklerle ilgili daha fazla aÔ›klama yapabilir misiniz? 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Hegel'in felsefesinde gerÔek, tez,
antitez ve sentezden geÔerek geliËir. GerÔek zikzak Ôizerek ha-
reket eder. Krishna bilinci felsefesinde, vilåsa sózcüÊü "eÊlen-
celi devinim" demektir. Bundan, Mutlak’›n kendisini oyuna ver-
diÊi anlam›n› Ô›karabilirsin. Ve bu oyun zikzakla ifade edilir.
Aher iva gatiè premnaè svabhåva-kuéilå bhavet. Y›lan zikzak
Ôizerek hareket eder; Mutlak’›n hareketleri de benzer Ëekilde,
düz deÊil zikzakt›r. Vilåsa yani lÏlå kavram› — Lord'un ilahÅ
oyunlar› — bunun gibi birËeydir. Bu Hegel'in górüËünün ayn›s›-
d›r yani gerÔek, tez, antitez ve sentez yoluyla zikzak Ôizerek ge-
liËir. Tez vard›r, ard›ndan onun karË›t› vard›r ve tekrar bir araya
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gelirler ve yeni bir tez yarat›rlar. Sonra yine antitez ve yeniden
senteze giden daha büyük bir uyum.

GerÔek iËte bóyle dinamik birËeydir; geliËir ve ilerler. Hegel,
Bat›l› düËünürler aras›ndaki en derin düËünürdü. KuËkusuz Max
Muller gibi diÊer Alman bilgi adamlar› da derin düËünceye sa-
hiptiler. Asl›na Almanya Hint kültürüne karË› büyük takdir du-
yuyor ve hoËlan›yordu. Óylesine ki, Hindistan'da art›k buluna-
mayan belli kadim eserler Almanya'da hÕlÕ bulunabilir. Alman-
lar hiÔbir zaman Hindistan'›n sómürgeci efendileri olmad›lar
ama Hindistan'›n kültürel kitaplar›n› óÊrenmeye aË›r› derecede
merakl›yd›lar. SavaËa raÊmen, art›k Hindistan'da bulunamayan
pek Ôok ender ve kadim Hint eseri Almanya'da hÕlÕ güvenli bir
Ëekilde korunuyor.

ÓÊrenci: Berkeley'in felsefesi ile ilgili bir sorum vard›.
Berkeley'e góre dünya zihindedir. GórünüËe góre Berkeley'in
teorisi bu dünyan›n varl›Ê›n› inkar ediyor. Her türlü gerÔeÊe
karË› olma eÊiliminde.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ama Hegel Berkeley'i bir parÔa
rahatlatmaya geldi. Bir kiËi Berkeley'e Ëóyle karË› Ô›kabilir:
"Cebimde yüz dolar olduÊunu düËünebilirim ama eÊer cebimi
kar›Ët›r›rsam orada bulur muyum?" Hegel onun Evrensel Zihin
iÔinde bir yerlerde olmas› gerektiÊini sóyler. Hegel'in dayanak
noktas› budur.

ÓÊrenci: O halde bir yerlerde mevcuttur.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ve o dalga yavaË yavaË gelir.
Bhaktivinoda ëhåkur'un Jaiva Dharma's› ile ilgili savunmam
buydu. O kitab› okudun mu? 

ÓÊrenci: Hay›r, bildiÊim bir kitap deÊil.
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çrÏla çrÏdhar Mahåråj:
O romanda ruhanÅ yaËam
hakk›nda konuËan karakterler
hayal ürünüdür. Kitaptaki de-
ÊiËik kiËiler — Brajanåtha,
Babaji ve diÊerleri — ruhanÅ
yaËamdan sóz eden hayal
ürünü karakterlerdir. Ama ben
bir keresinde Ëu aÔ›klamay›
yapm›Ët›m; Bhaktivinoda
ëhåkur'un zihninde olan Ëey,
Jaiva Dharma'da yazd›Ê› Ëey
hayal ürünü deÊildir. Sózünü
ettiÊi kiËiler ve olaylar bir ta-
rihte var olmuËtu ve yeniden

var olacak. Takip edebiliyor musun?

ÓÊrenci: Emin deÊilim.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bhaktivinoda ëhåkur'un zihninde
górdüÊü Ëey gelecekteki veya geÔmiËteki bir tarihte bu dünyada
bir yerlerde kesinlikle var olmal›d›r. Roman gibi anlatt›Ê› Ëey
asl›nda mevcuttu. Sana bir órnek vereyim. Ben konuËunca ses
belli bir h›zda hareket eder. O ses daha sonra baËka bir yerde
duyulabilir. Ayn› Ëey ›Ë›k iÔin de geÔerlidir, óyle deÊil mi?

ÓÊrenci: Evet.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: O halde çrÏ Chaitanyadeva, ilahÅ
sesiyle, burada zikir yapt› ve saíkÏrtana gerÔekleËtirdi. Vaaz
verdi ve o ilahÅ dalgan›n h›z› hÕlÕ sürüyor. Ve Ëimdi, evrende
herhangi bir yerde bulunabilir. Takip edebiliyor musun?
Yeterince aÔ›k m›?

ÓÊrenci: San›r›m.
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çrÏla çrÏdhar Mahåråj: O ›Ë›Ê›n h›z› devam ediyor. Kay-
bolmuyor. Ayn› Ëekilde, Ëu anda telaffuz ettiÊim sesler kaybol-
mazlar; zaman ve mekÕn iÔerisinde belli bir uzakl›Êa seyahat
ederler. GórdüÊüm herËey, o ›Ë›k dalgas› seyahat eder. II. Dün-
ya SavaË› s›ras›ndaki radyo yay›nlar› — savaË dónemi, savaË gó-
rüntüleri — boËlukta bir yerde, belli bir ólÔüde titreËir. O titre-
Ëim bir zamanlar buradayd› ama Ëimdi baËka bir yerdedir. Za-
man ve mekÕn iÔerisinde belli bir gerÔeklik boyutunda yüzüyor.
EÊer Ganj’a bir ÔiÔek atacak olsam, ak›nt› onu sürükleyip gótü-
rür. Ben ak›nt›dan daha h›zl› hareket edersem o ÔiÔeÊi nehrin
Ôok uzak baËka bir yerinde bulabilirim. O halde, ›Ë›Ê›n h›z› —
bak›Ë h›z› — saniyede 186.000 mil (300.000 km.) yol al›r. EÊer
›Ë›k h›z›ndan daha h›zl› hareket edecek olsak, o ›Ë›Ê›n taË›d›Ê›
górsel olaylar›n dalgas›n› geÔebiliriz. Bu mümkündür. 

Ayn› Ëekilde, Ëu anda hayal gücü boyutunda ne varsa,
geÔmiËte bir zaman diliminde gerÔek boyutta var olmuË
olmal›d›r veya gelecekte var olacakt›r, ama Ëu anda baËka bir
yerdedir. GüneËin, bir zaman kuËaÊ›ndan diÊerine hareket ediËi
gibi, Krishna'n›n oyunlar›n›n bir evrenden diÊerine hareket etti-
Êi sóylenir. Èu anda burada sabaht›r; beË dakika sonra güneËin
doÊuËu ve sabah baËka bir yerde gerÔekleËecek. Bu Ëekilde, her
zaman bir yerlerde güneË doÊar. DoÊan güneËi burada veya
baËka bir yerde, Dünyan›n herhangi bir yerinde bulmak müm-
kün olacakt›r. EÊer güneËin h›z›yla hareket edersek bize góre
her an güneË doÊuyor olacakt›r. 

Bhaktivinoda ëhåkur'un zihnine gelen, hayal ürünü olarak
anlatt›Ê› Ëey, gerÔeklik boyutunda, geÔmiË veya gelecekte var
olmal›d›r. Bu gerÔektir, hayal ürünü deÊil.

HerËey gerÔektir. Hayal ürünü deÊildir. Rüyalar›mda
górdüklerim gerÔek d›Ë› deÊildir. Ónceki yaËamlardan birinde,
geÔmiËimde o gerÔeÊi deneyimledim. Óyle bir górüntüye sahip-
tim ve Ëimdi rüya olarak geldi. Daha ónce gerÔekti, Ëimdi ise
bir rüya.
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Zihinde olan Ëey bizlere góre soyut olabilir ama Evrensel
Zihinde herËey somuttur. Hayal gücü boyutunda var olan ne var-
sa, bir yerlerde bulunmal›d›r ve bulunabilir.

ÓÊrenci: HerËey, bir anlamda zihinde olduÊu halde, terle-
diÊim zaman, diÊer kiËilerin de terlediklerini górünce havan›n
s›cak olduÊuna karar veriyorum. Óyle anlaËl›yor ki, Berkeley'e
góre bu sadece zihnimde oluËan birËey.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Èu temel gerÔeÊi anlaman gerekir
ki senin iÔin s›cak olan baËka bir organizma iÔin soÊuk bir ortam
olabilir. Bu derece meselesidir. SoÊukluk veya s›cakl›k deneyi-
mimiz, dayan›kl›l›k derecesine baÊl›d›r. Bizim iÔin serin olan
baËkas› iÔin s›cak olabilir. Bu Ëekilde, gerÔeklik düËüncesiyle
uyum saÊlamam›z gerekir. Benim iÔin s›cak olan baËkas› iÔin
serin olabilir. GerÔeklik, insanlar iÔin birËeydir; bócekler, solu-
canlar ve diÊer organizmalar iÔin tamamen baËka birËeydir. Bi-
zim iÔin ayd›nl›k olan baËkas› iÔin karanl›kt›r. Bir baykuËa góre
ayd›nl›k olan bize góre karanl›kt›r. Anl›yor musun?

ÓÊrenci: Evet.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Yarat›l›Ë›n yap›s›nda ÔeËitlilik
vard›r. Gózlerimizin ve kulaklar›m›z›n deneyimi, duyular› bi-
zimkinden deÊiËik olanlar›n deneyiminden farkl›d›r. Bizim
duyabildiÊimizi baËkalar› duyamaz. Ama bizim kulaklar›m›z da
subsonik ve ultrasonik sesleri duyamaz. Kulaklar›m›z sadece
s›n›rl› bir ses diliminden gelen sesleri seÔebilir. Gózlerimiz de
s›n›rl›d›r. Ne k›z›l ótesi ›Ë›Ê› ne de mor ótesi ›Ë›Ê› górebiliriz.
Dokunma duyumuzun duyarl›l›Ê› son derece s›n›rl› ólÔüdedir.
Dolay›s›yla, tüm gerÔekler beraber var olurlar; gerÔekle kendi
deneyimimize góre uyum saÊlan›r. BirËey benim iÔin soÊuktur;
ayn› Ëey bir baËkas› iÔin s›cakt›r. Bóylece kendi óznel deneyimi-
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mize góre o Ëey "s›cak" veya "soÊuk" olur. Bóylece "kendi
gerÔeÊimiz" var olur. Bu durumda zihin taraf›ndan alg›lanan Ëey
hayal ürünü deÊildir; gerÔektir. Bana góre hayal ürünü olan bir
baËkas› iÔin gerÔektir. DoÊan güneË ve batan güneË, farkl› aÔ›lar-
dan bak›ld›Ê›nda ayn› anda alg›lanabilir. Yarat›l›Ë›n tamam›
iÔerisinde bütün deneyimler bir arada var olurlar.

Èu anda soÊuk olarak hissettiÊiniz Ëeyi Yüce Lord'un irade-
siyle Ôok s›cak olarak hissedebilirsiniz. HerËey Onun iradesiyle
gerÔekleËir. HerËey Ona baÊl›d›r. O, gerÔek nedendir. Dayan›l-
maz s›cak diye düËündüÊünüz Ëeyi, eÊer Tanr› isterse bir anda
dayan›lmaz soÊuk olarak hissedebilirsiniz. HerËey Onun irade-
sine baÊl›d›r dahas›, Onun keyfine góre ya deÊiËikliÊe uÊraya-
rak, ya genel ya da ózel Ëekilde buraya gelir. Kendi iradesini na-
s›l tezahür ettireceÊinin bu türlü bir s›ralamas› olabilir, ancak
Onun iradesi herËeyin baË nedenidir. Ve O yasan›n üzerindedir.
Bunun bilincinde olmal›y›z. Ancak o zaman herhangi birËeyi
aÔ›klayabiliriz.

ÓÊrenci: Óyleyse O bir ÔeËit hipnozcu.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet. O bir hipnozcudur. HerËey
Mutlak’›n güzel iradesine baÊl›d›r. HerËey Onun taraf›ndan ta-
sarlan›r ve belirlenir. HerËey Onun ellerindedir. Mutlak merkez
Kendi baË›na ve Kendisi iÔindir. HerËeyin amac›n› yaln›z O bi-
lir. BaËkas› deÊil. Kendi tarz›n› yaln›z O bilir; kimse Onun tar-
z›n› bilemez. Bizler Onun izin verdiÊi ólÔüde bilebiliriz. Ve bu
da Onun güzel iradesiyle deÊiËebilir. Dolay›s›yla O tam anla-
m›yla ózgürdür ve bir otokratt›r.

Ve o yüce otokrat bilgi ile deÊil sadece aËkla elde edilebilir.
Onun tarzlar› belirsizdir. Bilgimiz Onu anlamada bizlere nas›l
yard›mc› olabilir? Bilgi, deÊiËmez bir yasay› izleyen ve
deÊiËmez bir yap›ya sahip olan bir Ëeyi anlamada yararl› olabi-
lir. Ama Mutlak, otokratt›r; her an bütün yasalar› deÊiËtirebilir.
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Bu durumda Sonsuzu nas›l tan›yacaÊ›z? Mutlak GerÔeÊi anla-
maya Ôal›Ë›rken geÔmiËte edindiÊimiz bütün deneyimler geÔer-
siz ve boË olur. Her an bize yeni bir renk gósterebilir. HiÔbir
bilgi aËamas›, Tanr›'yla ilgili gerÔek konusunda net, aÔ›k bir
ifadede bulunamaz. Sonsuz sóz konusu olduÊunda bilgi
boËunad›r. O ónce bir yóne gider, sonra baËka bir yóne.
Hesaplamalar›m›z› hangi temele dayanarak yapacaÊ›z? Onun
pozisyonu, Kendi güzel iradesiyle sürekli deÊiËir.

Onun kalbi sadece teslimiyetle fethedilebilir. Sadece teslimi-
yetle Onu hoËnut edebiliriz. Ve eÊer isterse, Kendisini bize gós-
terebilir, tan›tabilir. Ama o zaman bile Onun Ëahsiyetinin sade-
ce o k›sm›n›, bize aÔ›klama zahmetine katland›Ê› kadar›n› bile-
biliriz. GerÔeÊin tasar›mc›s› bir otokratt›r; o yasan›n üzerinde-
dir. Bunun üzerinde dikkatle düËünmeliyiz. Bu evreni tasarla-
yan, yasan›n üzerindedir. Herhangi bir yasayla s›n›rlanmam›Ët›r.
Sabit bir yap›ya sahip deÊildir. Kendi güzel iradesiyle her an
pozisyonunu deÊiËtirebilir. Ve O ne isterse mutlaka gerÔekleËir.

ÓÊrenci: Bertrand Russell, eÊer bir Tanr› varsa iyi olamaz,
der. Tanr›’n›n Kendisi yasayla baÊl› deÊildir ama eÊer bizler
Tanr›'n›n yasas›n› ÔiÊnersek ac› Ôekeriz. EÊer Tanr› iyi olsayd›,
bu dünyadaki bütün ruhlar› yasalar›n üzerinde yaratabilirdi. 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: EÊer óyle diyorsa, o zaman
Tanr›lar›n Tanr›s› olmak istiyor. Mr. Russell'a biz Ëóyle deriz,
"Mutlak GerÔek bilinmez ve bilinemez. Onun tarzlar› nas›l bili-
nebilir? O bir otokratt›r. Siz kendi Ôarp›k, zay›f, sonlu deneyimi-
nizi Evrensel GerÔeÊe dayatmaya Ôal›Ë›yorsunuz! Sizin deneyi-
miniz k›s›tl›dan da k›s›tl›d›r. Ve siz o küÔük deneyimi s›n›rs›z
bütüne dayatmak istiyorsunuz? Bu, kusurlu bilgiye dayanan son
derece ac›kl› bir iddia. Kendi sonlu konumunuzda, Sonsuz bütü-
nün boyutlar›n› bilmek istiyorsunuz, ard›ndan da eleËtiriyorsu-
nuz. EleËtirinizin temeli nedir? Sonsuzu eleËtirmek iÔin Ona
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hangi temele dayanarak yaklaË›yorsunuz? Onun hakk›nda ne
kadar bilgiye sahipsiniz?

"EÊer oÊlunu h›rpalayan bir anne górsek ve davran›Ë›n›n
sadece o yónünü gózlesek onun Ôok zalim olduÊu sonucuna
varabiliriz. Ama annenin ÔocuÊuna nas›l Ëefkatle bakt›Ê›n› bil-
miyorsunuz. Nas›l onun iyiliÊini düËünüyor, fark›nda bile deÊil-
siniz. Bütün bunlar›n fark›nda deÊilsiniz. OÊlunu
cezaland›rd›Ê›n› ve Ôok ac›mas›z olduÊunu sóyleyebilirsiniz
ama davran›Ë›n›n iÔeriÊini bilmiyorsunuz. Her olay›n mutlaka
bir geleceÊi ve bir geÔmiËi vard›r ve yarg›da bulunmadan veya
yorum yapmadan ónce bunu dikkatle araËt›rmal›s›n›z.

"Sizin durumunuzda, Sonsuzla olan baÊlant›da ne kadar
k›s›tl›s›n›z? Onu ne ólÔüde anlayabiliyorsunuz? Sizin kapasite-
niz Sonsuzu tan›ma konusunda Ôok zay›f. Kimse kendi s›n›rl›
kapasitesine dayanarak sonsuz irade hakk›nda yorumda bulun-
maya kalk›Ëmamal›d›r. Bu basiretsizliktir ve idrak sahibi birine
góre intihard›r.

ÓÊrenci: Vedik ontolojiye góre ruh iÔin marjinal (s›n›rsal)
dendiÊini duydum. JÏva ruhlar, marjinal yani taéastha pozisyon-
da iken, daha üst ve daha alt bir dünya olduÊunu, maddesel
dünyada ac› Ôekme, ruhanÅ dünyada ise ilahÅ hizmet olduÊunu
biliyorlar m›?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bir jÏva ruh her iki tarafa da uyum
saÊlayabilir; marjinal Ëu anlama gelir: "Íki tarafta da rol
almadan veya hiÔbir deneyime sahip olmadan, hem ruhanÅ hem
de maddesel dünyaya uyum saÊlama becerisine sahip." Marjinal
ruh (taéasthå-jÏva) her ikisine de sadece tohum gibi uyum saÊlar.
RuhanÅ ve maddesel dünyalar aras›ndaki s›n›rda bulunur ve s›n›r
demek, kiËinin uyum saÊlama analizi yapacak durumda olmas›
demektir. KiËi ruhanÅ dünyaya doÊru gidebilir ve maddesel
dünyaya doÊru gelebilir. Potansiyel olarak her ikisi de
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mümkündür ancak ózgürlüÊünü uygulas›n diye terkedilir. Ruh
bilinÔli bir birim olduÊu iÔin ózgür iradeye sahiptir. Ózgürlük
bilinÔten ayr›lamaz. BilinÔli bir birim ve ózgürlük, bir ve ayn›
Ëeylerdir. BilinÔli atom demek ózgürlüÊe sahip demektir.
Ózgürlük yoksa maddedir.

ÓÊrenci: Ruh ózgürlüÊe sahiptir ama gerÔekliÊin farkl› yón-
lerinin bilgisine sahip midir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ruh son derece küÔük olduÊu iÔin
ózgürlüÊü de mükemmel deÊildir; marjinal pozisyondaki ruh Ôok
fazla savunmas›zd›r. Ózgürlük, mutlak ózgürlük anlam›na gel-
mez. Ruhun varl›Ê› küÔük olduÊu iÔin, ózgürlüÊü de kusurludur;
hata yapma olas›l›Ê› vard›r. Ufac›k bir ruhun ózgürlüÊü mükem-
mel ózgürlük demek deÊildir. Tam ózgürlük, mükemmel gerÔek-
liktir oysa zerresel ruh en küÔük atomik ózgürlüÊe sahiptir.
BilinÔ atomlar›n›n durumu budur ve savunmas›z olmalar›n›n ne-
deni de budur. DoÊru veya yanl›Ë yarg›da bulunabilirler; marjinal
pozisyonda olanlar›n durumlar› budur. EÊer ruh kendi durumunu
belirleyecek ózgürlüÊe sahip olmasayd› ac›lar›m›z iÔin Tanr›'y›
suÔlamak zorunda kal›rd›k. Oysa Tanr›'y› suÔlayamay›z. Ruhun
ac›lar›n›n baËlang›Ô noktas› kendi iÔindedir.

Tutsak olmuË ruhun ac›lar›, uyuËturucu baÊ›ml›s› olmuË
kiËinin ac›lar›na benzer. UyuËturucuya baËlamadan ónce kiËiyi
baÊ›ml›l›Êa gótüren ilk ad›m merakt›r. Ard›ndan, kiËi belli bir
süre uyuËturucu kullan›nca uyuËturucu olmadan yapamaz. Bizle-
rin måyåya, yan›lg›ya baÊ›ml›l›Ê›m›z ilaÔ baÊ›ml›l›Ê› gibidir. Ón-
ce merak duyar›z ama yan›lg›n›n sarhoËluÊuna al›Ë›nca o uyuËtu-
rucu maddeyi kullanmay› sürdürmeye zorlan›r›z. Al›Ëkanl›Êa dó-
nüËmeden ónce asla baËlamayabilirdiniz; ama bir kez baËlay›nca,
baÊ›ml›l›k dozunu art›rd›Ê›n›z ólÔüde uyuËturucu sizi mahveder.

Bizim maddesel doÊaya tutsak olmam›z›n ilk nedeni, merak
oyunu oynayarak måyå ile kar›Ëmakt›. Oysa biz onunla ne kadar
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samimi olursak, o bizi o ólÔüde yutmaya gelir. Bóylece måyån›n
penÔelerine düËeriz. Halbuki baËlang›Ôta kat›l›m›m›z azd›. Ayn›
uyuËturucu deneyen kiËi gibi. Måyå ile oynad›Ê›m›z oyun ilk
baËta ózgür irademizin isteyerek kótüye kullan›lmas›n› iÔeriyor-
du ve bu da bizi Ëimdiki evreye, måyån›n bizi yuttuÊu aËamaya
getirdi. Måyå demek, uyuËturucuya kap›lmam›z demektir: nere-
de sómürme, kendi Ô›kar› iÔin kullanma aËk› varsa orada måyå
vard›r. Ve gerÔek, sómürünün tersidir. GerÔek, herËeyi merkeze
adayarak, Krishna'ya adayarak bulunur.

ÓÊrenci: EÊer ruh, marjinal pozisyonda (taéasthå) gerÔeÊe
ve yan›lg›ya maruzsa neden doÊru yola gelmek iÔin yeterli
ólÔüde ay›rt etme yetisine sahip deÊil?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ay›rt edebilecek derinliÊe sahip
deÊil; sadece Ôok az bir ay›rt etme becerisine sahip. Ama o
becerisi var. Az da olsa var.

ÓÊrenci: Lord'un ruhanÅ ülkesine de gidebilir mi?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet ve baz› ruhlar gerÔekten de o
tarafa giderler. Baz›lar› o tarafa giderler, baz›lar› ise bu tarafa
gelirler. Ruh ózgürlüÊe sahiptir. Hepsi birden ya bir tarafa veya
diÊer tarafa gitmezler. Óyle olsayd› zorlama sóz konusu olurdu.
Oysa zorlama yok. Ózgür seÔim var; baz›lar› bu tarafa gelirler,
baz›lar› ise diÊer tarafa giderler.

ÓÊrenci: D›Ëar›dan gelebilecek herhangi bir bilgi var m›?
Ya da marjinal pozisyonda olan ruh iÔin d›Ëar›daki bir arac›dan
yard›m almak mümkün mü?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Var oluËumuzun her evresinde, d›Ë
yard›m mevcuttur. Ama marjinal boyuttaki ruhanÅ var oluËun
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ay›rt edilmemiË evresinde sadece daha üst arac›lar yard›m ede-
bilir. S›radan bir ruhanÅ kiËi, ay›rt etmemiË ruhun kusurlar›n›
veya aËk›n niteliklerini bulup Ô›karamaz. Bu tür yard›m daha
üstün bir Ëahsiyetin iËidir. O durumdaki bir ruha, sadece
Tanr›’n›n Kendisi veya aziz mertebesinde olan yetkili k›l›nm›Ë
yüce biri yard›m edebilir. Farzet ki yeni doÊmuË bir bebeÊin
var. Yeni doÊmuË bebeÊe ancak ileri bilgiye sahip uzman bir
doktor yard›m edebilir. Ama bebek biraz büyüdüÊü ve
konuËabildiÊi zaman, neresi aÊr›yorsa, aÔ›klayabilir. O du-
rumda s›radan bir doktor ona yard›mc› olabilir. S›radan ruhanÅ
kiËiler yaËam›m›z›n her evresinde bize yard›mc› olamazlar.
Bize belli bir düzeye kadar rehberlik yapabilirler ve yard›m
edebilirler. Oysa Lordun Kendisi ve onunla Ôok yak›n
baÊlant›da olan üstün yetkiye sahip azizler ruhanÅ geliËmemizin
her evresinde bize yard›m edebilirler.
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SΩper Ózne

Soru: Sonsuzun bilgisini aray›Ë›m›zda, doÊru ay›rt etme ve
doÊru muhakemeyi nas›l uygulayabiliriz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ay›rt etme, farkl› boyutlarda yer
alabilir ama daha üst boyutla bir baÊlant›s› olmal›d›r. Muhake-
me ve ay›rt etme becerisi doÊru boyutta gerÔekleËmelidir.
Muhakeme ve ay›rt etme bizim taraf›m›zdan gelir ama iler-
lememiz daha üstün olan taraf›n lütfuna baÊl›d›r. O bóyle bir
baÊlant›ya sahip olmal›d›r, dolay›s›yla teslimiyet gerekir. O za-
man, Lord bize yaklaË›r ve o daha üstün boyuta gótürür. Bir Ëe-
kilde, en üstün otoriteyi, bizi kay›rmas› iÔin ikna etmemiz gere-
kir. Daha üstün otoriteyi bizi kabul etmeye davet etmeliyiz. Bu
daha Ôok bizim kendi yeteneÊimize baÊl› birËey deÊildir, boyun
eÊmemize ve teslimiyetimize baÊl›d›r, merhamet ózlemimize
baÊl›d›r — pozitif kapasitemize deÊil negatif karakterimize, tes-
limiyetimize baÊl›d›r. Bir ózne olarak, Sonsuz olan›, ay›rt etme
becerimin nesnesi yapamam; O her zaman süper-óznedir.
Tanr›'y›, ay›rt etme becerimin nesnesi yapamam. O süper-óznel-
dir. Benim konumum, benim yaklaË›m›m, daha üst otoriteyi
aËaÊ›ya benim düzeyime inmeye ve bana lütfunu vermeye davet
etmelidir. GerÔek ay›rt ediË ve bilgi bizi teslimiyete gótürme-
lidir. Lord'un ilgisini Ôekmek iÔin teslimiyet gerekir. HerËey
Onun tatl› iradesine baÊl›d›r. O bir otokratt›r: Güzel iradesi ise
herËeydir. EÊer ruhanÅ yaËamda ilerlemek istiyorsak, Onun
güzel iradesini cezbetmek, negatif yónümüzü, teslimiyet eÊili-



mimizi art›rmak, Onun lütfunu cezbetmek, bizim gerÔek mese-
lemiz olmal›d›r. Ve Lord'un dikkatini Ôekmek iÔin bütün nitelik-
lerimiz negatif karaktere sahip olmal›d›r: teslimiyet, boyun
eÊme, tevazu gerekecektir. Ve sonra dua ederek durumumuzu
empoze edebiliriz, "Ah Tanr›m, Sana ihtiyac›m var; Senin lüt-
fun olmadan ayakta kalamam. Çaresizim. Senin desteÊin olmaz-
sa katlanamam." Bu türlü bir ózlem, aÔ›k sózlülük ve merhame-
tine duyulan ihtiyaÔ bize yard›m eder. BaËka bir deyiËle, negatif
karakterimizi geliËtirmemiz gerekir ve bu yolla pozitifi,
Krishna'y› kendimize Ôekeriz.

O zaman, doÊru ay›rt etme yeteneÊi geliËtiririz. Çünkü ar-
t›k bizim óznel karakterimiz, sadece Onun arac›s› olarak hare-
ket etmek olacakt›r. Yapt›Ê›m›z herËeyde bize iÔsel ilham ve-
recektir. Ay›rt etme yetimiz Onun emrini yerine getirmek Ëek-
linde kullan›lacakt›r. KiËisel Ô›kara veya kendine ózgü bir ay-
r›ma sahip olmak mümkün olmayacakt›r. Onun ya da Yüce
Tanr›'n›n üst górevlisinin emrini yerine getireceÊim. O emri
yerine getirmek iÔin daha alt düzenlemeleri nas›l yapacaÊ›m
konusunda ay›rt etme becerimi kullanabilirim. Ama benden
daha üstün olan Lord'a karË› her zamanki yaklaË›m›m; boyun
eÊme, teslimiyet, itaat, sadakat ve koËulsuz kólelik olacakt›r.
Kóle zihniyeti o boyuta girmeme yard›m edecektir. EÊer ken-
dimizi gerÔekten aËaÊ› ve eksik hissedersek o zaman üst boyut-
tan merhamet desteÊi gelecektir. DüËüncemizin ana fikri her
zaman bu olacakt›r: yüksek ve alÔak. Óznel ve nesnel. Ve
Krishna hiÔbir yasaya tabi deÊildir; O bir otokratt›r. Daima zi-
hinlerimizde tutmam›z gereken veri budur. HerËey Onun tatl›
iradesine góre hareket eder; o halde bizim sorunumuz, Onun
ilgisini nas›l Ôekmek gerekir olmal›d›r. Bu da negatif eÊilimi-
mizi art›rarak, Ona gerÔekten ihtiyaÔ duyduÊumuzu ispatlaya-
rak mümkün olur. O zaman, iÔimizde doÊru ay›rt etme ve bil-
gi geliËecektir; yani ay›rt ediËimiz Onun emrini yerine getir-
mek üzere kullan›lacakt›r.
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Soru: îßopani£ad'da bir mantra var: 

vidyåì cåvidyåì ca yas
tad vedobhayaì saha
avidyayå mùtyuì tÏrtvå
vidyayåmùtam aßnute 

Çevirisi çrÏpåda Bhaktivedånta SwåmÏ taraf›ndan Ëóyle
yap›lm›Ë: "Bilgisizlik ile aËk›n bilginin iËleyiËini yan yana
óÊrenebilen kiËi, tekrarlanan doÊum ve ólümün etkisini aËar ve
ólümsüzlüÊün lütuflar›n› tam anlam›yla yaËar." Bilgisizlikle  aËk›n
bilginin iËleyiËini yan yana óÊrenebilen derken neyi kastediyor?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Biri negatiftir diÊeri ise pozitiftir.
Bilgi, sahte olan› bilmek ve onu b›rakmakt›r; gerÔek olan› fark
edip onu kabul etmektir. Anl›yor musun? Sahte ve gerÔek ile il-
gili bir anlay›Ë geliËtirmek demek, "Bu sahte, bunu reddetmeli-
yim; bu gerÔek, bunu kabul etmeliyim," demektir. Bu ayet bu
Ëekilde anlaË›labilir. Kótüyü bilmek ve kótüyü geliËtirmek de-
mek, birËeyin ne zaman kótü olduÊunu bilmek ve onu reddet-
mektir. GerÔeÊi geliËtirmek ise onu kabul etmektir. BilgisizliÊe
sahip olal›m diye onu geliËtirmiyoruz. Burada, bu mantrada vur-
gulanan Ëey sahte olan›n reddi ve gerÔek olan›n kabulüdür.
Måyån›n olumsuzluklar› incelenmelidir. Bilmek zorunday›z;
"Ah, bu måyå, bu kótü, bu umutsuz, bu arzulanan birËey deÊil."
Bunlardan sak›nmak iÔin bilmek zorunday›z. Cehaleti reddet-
meliyiz, bilim, bilgi kazanmaya Ôal›ËacaÊ›z. Ayd›nl›k olan taraf›
anlamaya Ôal›ËacaÊ›z, ›Ë›Êa yóneleceÊiz, giderek daha fazla
kabul edeceÊiz ve gerÔeÊe doÊru ilerleyeceÊiz.

Soru: On beËinci yüzy›lda yaËam›Ë Alman Katolik felsefeci
Cusa'l› Nicholas* Bilgili Cahillik doktrinini óÊretti. Bu doktrin
Vai£òava felsefesiyle nas›l k›yaslanabilir.
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çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ayd›nl›k taraf› kabul edebiliriz:
soylu cehalet bizim górüËümüze góre jñåna-sunya bhaktidir,
bilgiden ózgür adanm›Ël›kt›r. Soylu cehalet, bu dünyada hesap
kitap yapmaya kalk›Ëmamak, onun yerine teslim olmakt›r: hesap
yapma inanc›m›z›, kiËisel hesap yapma kapasitemize olan
inanc›m›z› kaybetmektir ve Yüce Tanr›'ya teslim olmakt›r.
jñåna-sunya bhakti'yi bóyle yorumlayabiliriz. Bilgi kendi
s›n›r›n› anlay›nca, kiËi "ben sonluyum, bilgim de sonlu; bilgi
beni Sonsuzun gerÔek bir sorgulay›c›s› yapamaz,"
fark›ndal›Ê›na ulaË›nca 'Bilgili Cahillik' ortaya Ô›kar. Sonsuza
teslim olmak ve bizim iyiliÊimiz iÔin iÔimizde Ôal›Ëmas›na izin
vermek Ôok daha iyidir. Boyun eÊmek, Sonsuza teslim olmak,
bilginin ulaË›lacak en üst noktas›d›r. Bilgili Cahillik demek,
Sonsuz'u bilemeyeceÊimizi fark etmek demektir. EÊer O bize
Kendisini tan›t›rsa ancak o zaman Onu bilebiliriz; aksi halde
bilemeyiz.

Soru: Cusa'l› Nicholas Ëóyle dedi, "Tanr› düËünce yoluyla
idrak edilemez." Siz ne diyorsunuz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet, Tanr› sadece adanm›Ël›kla ve
Onun lütfuyla tan›nabilir. Bilgiyi geliËtirmemiz bize Tanr›'y›
vermez. Bu bilginin yenilgisidir, Tanr›'y›, Sonsuzu sorgula-
man›n yenilgisidir. Sadece Onun lütfu Onu bize verebilir.
Adanm›Ël›k taraf›na geÔmeli ve bilgiye son vermeliyiz. Sonsuz-
la iliËkiye girince, bilgiyi yüceltme giriËimlerimiz duracakt›r.
Bilginin s›n›r› vard›r. Ve bilgi yenik düËünce inanÔ baËlar. Bilgi
yenik düËer, inanÔ geliËir. Ínanc›n›z› geliËtirmelisiniz ve bilgiye
umut baÊlamaktan vazgeÔmelisiniz. Bir araËt›rma laboratuar›
size Tanr›'y› veremez. Rus kozmonot Yuri Gagarin uzaydan
dóndükten sonra yaËl› bir kad›n ona Ëu soruyu sordu: Çok
yukar›lara gittin; orada Tanr›'y› górdün mü?" Ama adam bir
ateistti. Èóyle dedi, "Tanr›, arabam›z› Ôeken bir at gibidir. Neden
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Tanr›'y› düËünüyorsun? Biz Tanr›'y› kendi hizmetimizde kulla-
n›yoruz. Bilgimizle, araËt›rma bilimiyle Tanr›'y› bize hizmete
zorlad›k." Bu maÊrur bilimin bóbürlenmesidir: "Biz Tanr›'y›
hizmetimizle górevlendirdik; biz Tanr›'dan daha yukar›day›z,
Tanr›'dan üstünüz. Tanr›'y› biz yaratt›k." Tanr› adeta toplumun
yar› deli k›sm›n›n yaratt›Ê› birËeydir.

Soru: Cusa'l› Nicholas Ëunu da óÊretmiËtir; "Z›tl›klar
Tanr›'da Ôak›Ë›rlar. Z›tl›klar - en küÔük ve en büyük — Tanr›'da
birleËirler." Sizin anlay›Ë›n›z nedir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Sadece büyük ve küÔük deÊil, iyi
ve kótü, karË›t partiler, herËey Tanr›'da uyum halindedir. Íyi-kó-
tü, dost-düËman, herËey orada uyum iÔindedir ve bir yere sahip-
tir. Zehirlerini kaybederler, iyi olurlar. O herËeyi bar›nd›ran,
herËeyi baÊdaËt›ran, herËeyi dolayl› veya dolays›z uyarlayan
ilkedir. Tez ile antitez, en yüce sentezlerini ruhaniyetin Krishna
kavram›nda bulurlar.
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*Felsefe SózlúÊú'nde (The Dictionary of Philosophy) Ëóyle bir kay›t vard›r:
Alman kardinal 'Cusa'l› Nicholas'›n (Nicholas Cusanus) (1400-64) "teolojik
negatifler"i Rónesans dóneminde etkili oldu. BaËta gelen felsefÅ eseri: De
Docta Ignorantia'd›r (Bilgili Cehalet Úzerine) (1440). Cusanus OrtaÔaÊ
mant›Ê› yóntemlerini kullanarak Tanr›'n›n yap›s›n› (I.Kitap) ve Evreni
(II. Kitap) inceledi. Onlarla ilgili górúËú, esas itibariyle Neoplatonik'ti; sonlu
Ëeylerin bútúnú olarak górúnen Evren (maximum contractum), yap›s› biline-
meyen Tanr›'dan (maximum absolutum) d›Ëar›ya akar ve Tanr›'ya dóner. Bu
baÊlamda insan›n túm bilgisi, bilgili cahillikten ibarettir. 





BilgisizliÊe 
KarËı Bilim

ÓÊrenci: Çal›Ëmalar›m› tamamlad›m. Èimdi ara veriyorum,
tatil yapacaÊ›m.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Lütfen al›nma ama Ëu anki eÊitim
sistemi iÔinde olman, cehalet okyanusuna derinlemesine
dal›yorsun anlam›na gelir. Cehalet okyanusunda ilerleme
kaydediyorsun.

ÓÊrenci: Bununla neyi kastediyorsunuz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bilgisizlik óÊrencisi olarak
gerÔeÊin aksi yónünde ilerliyorsun. Sana ve senin gibi olan
diÊer ruhlara, ózne olduÊunuzu, evrenin merkezinde olduÊunu-
zu ve bunun d›Ë›ndaki herËeyin sizin sómürmeniz iÔin bir nesne-
den ibaret olduÊunu óÊretiyorlar. Sómüren olduÊumuzu, tüm
Ôevrenin ise biz sómürelim diye var olduÊunu óÊretiyorlar. Èu
anki eÊitim sisteminin dayand›Ê› temel budur — ve bu tamamen
yanl›Ë bir kavramd›r.

Asl›nda, bizler ózne deÊiliz, evrenin merkezi deÊiliz. Neden,
daha üstün dünyadad›r. Krishna, Yüce Mutlak GerÔektir. Sadece
Onun iradesiyle herËey varoluË kazand›. O, "IË›k olsun," dedi,
›Ë›k oldu: "Su olsun," dedi, su oldu: "Toprak olsun," dedi, toprak
oldu. Onun iradesi kudrettir. Bunu bilmek gerÔek eÊitimdir —
óznel óÊrenmedir. DeneyimlediÊimiz herËey ilahÅ iradeden
doÊdu. O, sanki bir sihirbaz gibi, sana birËeyi gósterebilir, bana



ise tamamen farkl› birËeyi. Süper ózne, evrensel ózne bóyle bir
güce sahiptir. Dolay›s›yla bizim düËüncemiz fosilcilerin tam ter-
sidir. Bu deneyimler dünyas›n› ezelden beri fosil oluËturmuyor,
bunun tam tersi gerÔektir. Bu dünyay› fosilcilik temeline góre
kavrayarak yoÊun bir cehalet okyanusuna derinlemesine
dal›yoruz.

Bhaktivedånta SwåmÏ Mahåråj araËt›rmac› óÊrencilerinden
birkaÔ›ndan Darwin'in fosilcilik teorisini, yani herËeyin fosilden
geldiÊi düËüncesini Ôürütmelerini istedi. Bu düËünce yerle bir
edilmelidir. Çünkü óyle deÊildir.

HerËey yukar›dan gelir. Èu anda deneyimlediÊimiz Ëeyler
ayn› hipnoz sonucu gibidir. Hipnozcu hipnoz uygulamas›nda
bilincimizi herhangi birËeyden, herhangi bir an Ôekmemizi
saÊlayabilir ve gerÔeÊi górmenin baËka bir yolunu gósterir. Ayn›
Ëekilde, Tanr› ózgürdür ve ne düËünürse gerÔekleËir. Ne hayal
ederse gerÔek olur (satya-sankalpa). Bizi birËeyi górmeye zor-
layabilir ve bunu yap›nca da o Ëeyi bir baËka Ëekilde górmemiz
olanaks›z olur. 

EÊer bu ilkeyi anlayabilirseniz ruhaniyette herËeyin nas›l
mümkün olduÊunu anlayabilirsiniz. O zaman Tanr› kavram›n›n
ne olduÊu konusunda belli bir inanca sahip olursunuz. Tanr›
yarat›l›Ë›n kaynaÊ› demektir. Ve üstelik bu yarat›l›Ë Onun ilahÅ
doÊas›n›n ónemsiz bir k›sm›n› oluËturur. O sonsuz niteliklere ve
faaliyetlere sahiptir. ÍÔinde yaËad›Ê›m›z bu dünya ise kozmik
tezahürün sadece ónemsiz bir parÔas›d›r. HerËeyin esas› tama-
men Onun iÔinde mevcuttur. Yukar›dan aËaÊ›ya iner, aËaÊ›dan
yukar›ya Ô›kmaz. HerËeyin aËaÊ›dan yukar›ya doÊru geliËtiÊini
sóyleyen düËünceye Ëunu sóylemeliyiz, "hay›r." Bir fosil bütün
bunlar› yaratacak kadar mükemmel ve yeterli deÊildir. Akl›n
fosilden geldiÊini sóylemek aptal kiËinin anlay›Ë›d›r.

Ak›l her yerde gózlenebilir. Çózümleme yapt›Ê›m›z ólÔüde
daha üst muhakemeyle, daha üst akl›lla karË›laË›r›z. Bilim
adamlar› doÊadaki zekay› górdüklerinde hayrete düËerler.
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Gitgide daha üst yasalar bulurlar, halbuki o yasalar zaten vard›.
Ama bu ak›ls›zlar fark›nda deÊillerdi. Oysa onlar›n "keËfinden"
Ôok ónceleri son derece ince bir düzen vard›. Onlar keËfetmeden
Ôok ónce doÊan›n harikulade yasalar› mevcuttu. Bu her yerde
kendisini belli ediyor. DoÊan›n fizik yasalar› onlar›n yarat›lar›
sonucu var olmad›. DoÊa yasalar›n› bilim adamlar› m› yarat›r?
Pek Ôok buluË yapabilirler ama doÊadaki ak›l hep vard›r. Ve
dahas›, Kudret, enerji her yerde mevcuttur. Nereden gelmiËtir?
Bilim adamlar›n›n birËeyi keËfetmek veya bulmak iÔin kul-
land›klar› ak›l nereden gelir? Beyinden mi gelir? Yoksa ólü
bedenin bir parÔas› m›d›r? Ak›l baËka bir yerden mi gelir?

BilinÔ, ruh can, her yere yay›lm›Ë durumdad›r. AÊaÔlarda,
taËlarda, toprakta, eterde, havada, her yerde mevcuttur. Ve
gerÔeÊi bilmek iÔin sonsuzun bilinÔli ilkesiyle baÊlant› kurma-
m›z gerekir. Sonsuz nedir? HerËeye kadir, herËeyi bilen, s›n›rs›z
güce sahip, merhametli ve sevgi doludur. Bizim as›l beklen-
timiz, Onun yaratt›Ê› nesnelerin cazibesini bir yana b›rak›p
onunla doÊrudan baÊlant› kurmak olmal›d›r. Yarat›c›n›n
Kendisiyle nas›l baÊlant› kurabileceÊimiz konusunda bilgilen-
meyi istememiz gerekir.

Onun pozisyonu yarat›c› olmaktan ibaret de deÊildir. Bu dün-
ya daha alt mertebede bir yarat›d›r. Oysa gerÔeklik boyutunda, bu
deneyim dünyas›ndan Ôok daha üstün ve s›n›rs›z olan bir yarat›-
l›Ë mevcuttur. O toprakta yaËama Ëans›m›z var m› diye araËt›rma
yapmal›y›z. O bilinÔ ülkesindeki gerÔeklik düzeylerinin neler ol-
duÊunu anlamaya ve o boyutta daha da yukar›lara nas›l Ô›kabile-
ceÊimizi anlamaya Ôal›Ëmal›y›z. Bunu sorgulamal›y›z ve oraya
nas›l gireceÊimizi keËfetmeliyiz. O aËk›n mekÕna giriËin anahta-
r› nedir anlamaya Ôal›Ëmal›y›z. GerÔeÊi aray›Ë›m›zda temel bu ol-
mal›d›r. Hem inziva boyutundan hem de sómürü boyutundan na-
s›l ózgür olabiliriz, bunu sorgulamal›y›z.

Bir keresinde Krishna, bar›Ë górüËmeleri yapmak amac›yla
Kauravalar›n oturumuna kat›lmak iÔin, Duryodhana ve
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Dhùtarå£éra'n›n kamp›na gitmiËti. O s›rada Karòa, Duryodhana
ve grubun diÊer kiËileri onu baÊlamaya ve hapse atmaya
kalk›Ët›lar. EÊer Krishna hapse girerse Påòàavalar›n kamp› oto-
matik olarak daÊ›l›r diye düËünmüËlerdi. Onlar, düËmanlar› olan
Påòàavalar›n en deÊerli varl›klar›n›n ve ak›l hocalar›n›n Krishna
olduÊunu biliyorlard›. Èóyle düËündüler, "Èimdi Krishna avucu-
muzun iÔinde; Onu hemen hapse atmal›y›z." Onu baÊlamaya
gittiler ama Krishna Evrensel Formunu gósterdi. O anda
yap›s›n› óylesine gózler ónüne serdi ki, Onu baÊlayacak olanlar
ËaËk›na dóndüler. "O da nesi!" dediler. Krishna binlerce baËa,
ele, bacaÊa sahip Evrensel Formunu gósterince Ëóyle düËündü-
ler, "Bu devasa birËey! Bu formun iÔerisinde Baladeva bir
yanda, Arjuna diÊer yanda ve Bùghu da bir diÊer tarafta. Ípi ne-
reye baÊlayacaÊ›z? Yapamay›z!" ÈaËk›n haldeydiler.

Krishna Hastinapura'da, Kurular›n meclisinde Evrensel
Formunu gósterdiÊi zaman mecliste bulunanlar Krishna'y› óven
Ëark›lar sóylemeye baËlad›lar. BhÏ£ma, Drona, Nårada ve Vyåsa
o s›rada meclisteydiler ve Lord'u óvmeye baËlad›lar. Onlar›n
seslerini duyan kór kral Dhùtarå£éra büyülendi ve Krishna'ya dua
etti: "Seni góremem; kórüm. Ama bu ulu kiËilerin, senin hariku-
lade formunu górünce sana óvgüler sóylediklerini duyuyorum.
Sen herËey yapabilirsin. Bu nedenle bir an iÔin lütfen kórlüÊü-
mü yok et. Senin yap›n› ve rengini górmeme izin ver. Bu kadar
Ôok óvdükleri güzelliÊi górmeme izin ver. KórlüÊümü ald›ktan
sonra beni yeniden kór yapabilirsin." Krishna Ëóyle cevap verdi,
"KórlüÊünün giderilmesi gerekmez. Ben sadece, Beni gór diye
emrederim, Beni górebilirsin."

Onu górmenin yap›s› budur. Bizim Tanr›'y› górmemiz Onun
iradesine baÊl›d›r. Onu górebilen góz deÊildir, Onu duyabilen
kulak deÊildir. O duyusal deneyimin üzerindedir. O, sadece
Onun iradesiyle górülebilir. O "Beni góreceksin," dedi ve
Dhùtarå£éra Onu górdü. Kór olduÊu halde yine de Krishna'n›n
ilahÅ formunu górebildi. O halde Krishna nedir? EÊer saÊ›r biri
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Onu duyabilirse, kór biri Onu górebilirse, Krishna'n›n, o ilahÅ
ózün doÊas› nedir?

Bir keresinde de Arjuna Krishna'n›n Evrensel Formunu —
Vißvarøpa’y› — górmek isteyince Krishna Ëóyle dedi: "Pekala
Arjuna, gór Beni!" Arjuna Onun Evrensel Formunu górdü.
Krishna ona sordu, "Ne górüyorsun?" Arjuna Ëóyle cevaplad›,
"Çok say›da ilahÅ  zuhur górüyorum. Bu mucizelerin mucizesi!"
O halde, Kishna'n›n güzel iradesi herËeyin temelidir. Bizler o
mutlak güÔle baÊlant›l› olarak yaË›yoruz. Èu anda yaËamakta
olduÊumuz ortamda süreklilik yok. Bütün ónem Tanr›'n›n ilahÅ
iradesinde toplan›r. O bütün nedenlerin nedenidir. Bu dünya
Ondan yay›l›r ve Onun taraf›ndan muhafaza edilir.

Óte yandan, adanm›Ël›k boyutu, maddesel mekÕndan Ôok
daha üstündür. Ve bize sóylendiÊine góre, adanm›Ël›k
sayesinde, teslimiyet sayesinde, var olan herËeyin merkeziyle
doÊrudan baÊlant› kurabiliriz. Bu nedenle, bilim adamlar›na
tavsiyemiz Ëudur, "Doktor, kendini iyileËtir!" Dünyaya bir sürü
góz kamaËt›ran uygarl›k modelleri sunmaya geldin ama ónce
tam olarak kendini iyileËtir. DaÊ›tmak üzere getirdiÊin Ëeylerin
tümü boË Ëeyler. Bizi Ôevreleyen herËeyin uyduÊu doÊa yasalar›
yüce Tanr›'n›n güzel iradesine baÊl›d›r. DoÊa yasalar› sabit
deÊildir. Dayanaklar›, bir otokrat›n güzel iradesidir. O halde
bildiÊiniz Ëeyler bir hiÔtir, bilgi deÊildir." DoÊa yasalar›, her an
Yüce Otokrat'›n güzel iradesine baÊl› olarak deÊiËebilir ve
onlar›n yerine, tamamen bambaËka bir dizi kural geÔebilir.

GerÔeÊi deneyimlemek iÔin yeteneÊimizde deÊiËim oluËtura-
cak anahtar Onun ellerindedir. O rahatl›kla Ëóyle diyebilir, "Ey
Arjuna, sen bunu górüyorsun, oysa Ben oyum." Ve Arjuna da
Ëóyle diyecektir, "Evet, Ëimdi górüyorum ki Sen osun." Onun
iradesiyle herËey bir türlü górülebilir ve O, bir anda, gerÔeÊin
górüntüsünü kald›rabilir. Dolay›s›yla maddesel eÊitimle kazana-
bileceÊimiz bilginin hiÔbir deÊeri yoktur. çrÏ Krishna'y› Güzel
GerÔeÊi coËkuyla aramaya, bu fark›ndal›k iÔinde baËlamal›y›z.
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Krishna cazibenin Kendisidir. O tam cazibeye sahip
Mutlak't›r. Bizlerin doÊuËtan gelen ihtiyac›m›z, tatl›l›k, güzellik,
rasa, ånandam, vecd, mutluluk bulmakt›r. Herkes bunu ister.
Kimse "Ben mutluluk istemem," diyemez. En aËaÊ›daki ateist-
ten en yukar›daki inanÔl›ya kadar hiÔ kimse bunu inkar edemez.
Herkes, "Evet, ben vecd istiyorum; güzellik, mutluluk, huzur is-
tiyorum," diyecektir. DüËünebilen her birimin ortak talebi bu-
dur. Kavray›Ë›n olduÊu her yerde, en aË›r› ateistten en yüce ina-
nana kadar herkes huzurlu varoluË peËindedir. O halde bizlerin
doÊrudan ihtiyac›m›z Odur, çrÏ Krishna'd›r, Güzel GerÔektir. O,
raso vai sah't›r: vecdin, güzelliÊin Kendisidir. Onu bulmak iÔin
aray›Ë›m›za baËlamam›z gerekir.

Bir an bile kaybetmeyin. Bu boË aray›Ëlarla zaman›n›z›n bir
dakikas›n› bile harcamay›n. HerËeyi b›rak›n. Sarva dharmån
parityajya. Geride b›rak›n. Sizi bóylesine oyalayan górevin
bütün aËamalar›n› terkedin. Hepsi deÊersizdir. Yarat›c›y›,
herËeyin efendisini, herËeye doyum saÊlayan›, o ilahÅ ilkeyi ara-
y›Ëa baËlay›n. DoÊrudan Onu aray›n. Góreli konumunuzdaki
sózde zorunluluklardan ve górevlerden vazgeÔin. Hepsi Ëu an-
daki kusurlu konumunuzdan dolay› yanl›Ë alg›lanm›Ë, yanl›Ë
anlaË›lm›Ë Ëeyler. Onlara bel baÊlamay›n. HerËeyin, bir mucize
gibi Ondan kaynakland›Ê› ilk nedeni doÊrudan aramaya
baËlay›n. O yaËamlar›m›za doyum saÊlayand›r. Bütün dünyalar-
daki her bir atomik var oluËa doyum saÊlayand›r.

Bizler Onun kutsamalar›n› baË tac› yap›p, Krishna'ya doÊru
yürümeye Ôal›Ëmal›y›z; Onun arac›lar› ise o doÊrultuda ónemli
yard›m saÊlayacaklard›r. BaËkalar› iÔsel aray›Ë›m›z konusunda
bizlere yard›mc› olmak iÔin hiÔbir Ëey yapamazlar; azizlere
s›Ê›nmal›y›z. Onun kutsal ad›na s›Ê›nmal›y›z; Onun ad› Onun
varl›Ê›ndan ayr›lamaz. Tanr›'ya dónüË yolunda, tanr›n›n ses yan›
bize büyük ólÔüde yard›mc› olur. Onun kutsal ad› bizlerin sloga-
n›d›r, savaË Ô›Êl›Ê›m›zd›r. "Hare Krishna!" O sloganla, Onun has
arac›lar›yla, yürüyüËümüze devam edeceÊiz. Onlar› izlememiz
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gerekir ve diÊer bütün olas›l›klardan ve vaatlerden, yaËam›n
sózde umutlar›ndan kendimizi Ôekmemiz gerekir. Onlar birer
hiÔtir: hiÔbir deÊerleri yoktur.

ÓÊrenci: Dünyada Ôok fazla adaletsizlik var; Ôok
haks›zl›klar var. Bunu nas›l aÔ›klayacaÊ›z?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Hakl› ve haks›z, her ikisi de sahte-
dir. Ayn› rüya gibidir. Bir kiËi güzel rüya veya kótü rüya góre-
bilir. Her iki durumda da bu sadece rüya górmedir. O halde kiËi
haks›zl›Ê› yok etmek, adaleti geliËtirmek iÔin enerjisini harca-
mamal›. Hakl›, haks›z — hepsi de sahtedir, tamamen sahtedir.
Chaitanya-caritåmùta'da (Antya-lÏlå, 4.176) Ëunlar yaz›l›d›r:

'dvaite' bhadråbhadra-jñåna, saba - 'manodharma'
'ei bhåla, ei manda', -ei saba 'bhrama'

"Maddesel dünyada iyi ve kótü kavramlar› hepsi de zihinsel
uydurmalard›r. Dolay›s›yla, 'Bu iyidir, bu kótüdür,' demek bir
hatad›r." Bu deÊerlendirmenin temeli sahtedir. Bizim gerÔek
Ô›kar›m›z orada deÊildir. ÍzlediÊimiz koku sahtedir. Doyumu o
yónde bulmam›z olanaks›zd›r.

Bu maddesel dünyada, hakl›l›k ve haks›zl›k aras›nda Ôok ufak
bir farkl›l›k vard›r. Bu dünyada herËey aldatmaya dayan›r. Herkes
kand›r›yor. Farkl› aldatma türleri olabilir ama herkes aldat›yor.
Hakl›l›k veya haks›zl›Ê›n her türlüsü yan›lg›d›r. Bir kiËi iyi, umut
veren bir rüya górür veya feci bir rüya górür.  Ama her ikisi de rü-
yad›r. Her ikisi de sahtedir. Bu dünyadaki adalet, hakl›l›k da sah-
tedir; zihnin uydurmas›d›r. KótülüÊün góreli kavram›nda kótü ola-
rak górünen de sahtedir. Neden kendimize boË uÊraËlarla zaman
kaybetme f›rsat› verelim? Eninde sonunda, hakl›, haks›z, iyi, kótü
gibi góreli kavramlar›n hepsi de sahtedir. Íster iyi umut olsun ister
kótü umut, yan›lg› boyutundaki tüm umutlar zihnin uydurmas›d›r.
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ÓÊrenci: Ama dünyada pek Ôok kiËi aÔl›k Ôekiyor. Bu
haks›zl›k gibi geliyor. 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: AÔl›k Ôekmek bir yana, bizler hepi-
miz bir maÊaraday›z, bir kafese hapsolduk. Bu durum ruh iÔin
hiÔ de arzulanan birËey deÊil. Bütün dünya – güneË, y›ld›zlar,
aylar, okyanuslar, daÊlar – hepsi kayboluyorlar; tekrar geliyor-
lar ve gidiyorlar. Siz gózlemlediÊiniz herËeyin efendisi olabilir-
siniz ama asl›nda ceset yakma alan›nda bulunan bir efendisiniz
– sadece “Ah, herËey ólüyor. Her an herËey ólüyor!” diye
yak›nmak iÔin ceset yakma yerinin efendisi oldunuz. Gray,
aÊ›t›nda Ëóyle yazd›,

Saltanat›n gururu, gΩcΩn azameti,
BΩtΩn o gΩzellik, bahËedilen tΩm zenginlik,
Hepsi de kaÔ›n›lmaz saati bekler;
Zafer yolu sadece mezara gider.

Burada bulunan herËey insan› sadece mezara gótürür ve
herËey biter.

ÓÊrenci: San›r›m sormak istediÊim Ëuydu, bütün bu
haks›zl›klar› nas›l aÔ›klayabiliriz. Sizin fark yok dediÊinizi bili-
yorum. Ama neden bunca ac› var?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bunun nedeni jÏva ruhun ózgür
iradesini yanl›Ë kullanmas›d›r. Size verilen serveti yanl›Ë kullan-
makt›r.

ÓÊrenci: Yüce Kudret taraf›ndan verilen serveti mi?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Yüce Kudret taraf›ndan verilen
serveti. Belli bir enerjinin parÔas› olduÊun iÔin, kendi iÔinde
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ebediyen var olan ózgür iradeye sahipsin. Ve ózgürlüÊünü kótü-
ye kullanarak ólümlü dünyada kral olmay› seÔtin; Milton’un Ka-
y›p Cennet (Paradise Lost) adl› kitab›ndaki Èeytan tasvirinde ol-
duÊu gibi. O, cennette hizmet etmek yerine cehennemde saltanat
sürmek istedi. Ózgür irade – zay›f, korunmas›z, Ôocuksu ózgür
irade – kótüye kullan›ld›. Bizler buraya, gózlemlediÊimiz herË-
eyin kral› olmaya; cehennemde saltanat sürmeye geldik. Uyum,
ruhun doÊas›ndan gelen ózelliktir. Cennette hizmet etmeyi de
seÔebilirdik. O zaman arzular›m›z gerÔekleËirdi. Oysa yanl›Ë
Ëeyi seÔtik. Yanl›Ë hareket ettik. Kral olmak istedik. Daha üstün
boyuttaki kóleliÊi seÔemedik. Cehennemde kral olmay› seÔtik.

Bu maddesel dünya cehennemdir, dert ülkesidir. Burada
deÊiËik türden dertlerle yüzyüze geliriz. Bunlar genelde doÊum,
ólüm, yaËl›l›k ve hastal›k olmak üzere s›ralan›r. Bu hoËa git-
meyen Ëeyler orada cehennemde bulunmal›d›r. Ínce bir fark var.
EÊer cennette yaËayacaksan›z, orada teslim olmuË bir ruh olarak
yaËamal›s›n›z. Oras› buradan Ôok daha üstün bir ülke. Ve
sonunda anlar›z ki cennette hizmet etmek cehennemde saltanat
sürmekten daha iyidir.
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RuhanÅ Evrim
Soru: Kad›n›n, sizin geleneÊinizdeki yeri hakk›nda daha

fazla Ëey bilmek istiyorum. Kad›nlar›n uygulama, dua etme ve
adanm›Ël›k gósterme sürecine kat›lmas›na izin veriliyor mu? 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Burada kad›n olan, o daha üstün
ülkede kad›n olmayabilir; burada erkek olan orada erkek olma-
yabilir. Beden sadece bir giysidir. Ruhun kendi zihinsel giysisi
vard›r ve ona góre bu fiziksel giysiyi, bu etten ve kemikten giy-
siyi giyeriz. Cinsel kimlik, et ve zihin demektir. Orada ruhun
hangi tür cinsel kimlikle temsil edileceÊi, burada Ëu anki boyut-
ta belirsizdir. Ama oradaki, daha üstün ülkedeki  kad›nlar daha
üstün umuda, ruhanÅ dünyan›n parlak umuduna sahipler.

RuhanÅ ülkede diËi olan ruhlar – ruhun fark›ndal›Ê›na góre
o formu elde etmiË olanlar – erkeklerden daha iyi ve daha üs-
tün pozisyona sahiptirler. Burada, sómürü boyutunda erkekler
daha iyi durumdad›rlar. Ama orada, boyun eÊme ve teslimiyet
boyutunda, diËinin zihin yap›s› erkeÊin zihin yap›s›ndan daha
umut vericidir. Krishna sóz konusu olduÊunda teslimiyetin ne-
gatif yan› daha deÊerlidir. Yüce pozitif, Krishna’n›n Kendisi-
dir. Onun enerjisi, kudreti ise negatif yap›ya sahiptir. Bizler
negatif enerji grubuna dahiliz. Lord’un Kendisi o kudretin sa-
hibidir.

Soru: Krishna’ya O derken, erkeÊi kastediyorsunuz. Bu,
Krishna erkek yap›s›na sahiptir anlam›na m› geliyor? 



çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet, erkek. Yani O, yóneten eËtir,
Mutlak’›n yóneten yar›s›d›r. DiÊerleri ise Onun taraf›ndan
yónetilmek iÔindirler. Mutlak GerÔeÊin iki yar›s› vard›r: erkek
yar›, yóneten eË ve diËi yar›, yónetilen eË. Pozitif ve negatif.
Ayn› proton ve elektron kavram›nda olduÊu gibi. Proton
merkezdedir, elektron ve say›s›z atomdan küÔük parÔac›klar,
gezegenler gibi merkezin etraf›nda hareket ederler. 

Soru: Genel eËitlik kavram›na inan›yor musunuz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Birbirine eËit olan iki Ëey yoktur,
ne bu dünyada ne de ruhanÅ dünyada. Íki Ëey asla birbirine eËit
veya birbirinin ayn› olamaz. HerËeyin kendine ózgü belli ózel-
likleri vard›r. Bir atom diÊer atomdan farkl›d›r, bir elektron
diÊer elektrondan farkl›d›r. Bunun aksi düËünülemez. HerËeyin
kendine ózgü farkl› karakteri vard›r.

Soru: BirËeyin bir baËka Ëeyden daha üstün olduÊunu nas›l
belirleyebilirsiniz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: O Ëeyi evrensel bak›Ë aÔ›s›ndan
deÊerlendirmeliyiz. EÊer birËeyi deÊerlendireceksek, o Ëeyin
niteliÊini Merkezle olan baÊlant›s›na dayanarak yarg›lamal›y›z.
O ólÔüm vecd, rasam, standard›na góre yap›labilir. DeÊiËik kaÊ›t
paralar›n deÊerini ólÔmek iÔin alt›n nas›l standart olarak al›n›rsa
onun gibi. Çok fazla say›da kur olabilir – pound, ruble, dolar,
rupi, yen – ama onlar›n deÊerini belirlemede ortak standart alt›n-
d›r. Ayn› Ëekilde, kiËinin Mutlak’la olan iliËkisinin rasa’ya,
vecde, ilahÅ hazza baÊl› olarak, farkl› tür muhasebesi olabilir.
Rasa da bilimsel olarak ayr›lm›Ët›r. Rasa beË grupta toplanabilir:
ßånta, pasif, dåsya, kólelik, sakhya, arkadaËl›k, våtsalya,
ebeveyn ve mådhura, eË iliËkisi. Ve bu gruplar kendi iÔlerinde
rasan›n yoÊunluÊuna ve derecesine góre tekrar s›n›fland›r›l›rlar.
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SonuÔ olarak rasam, ånandam, mutluluk – hangi dinin daha
üstün ya da daha aËaÊ› olduÊunu deÊerlendirmede kullan›lan
ortak standartt›r. 

EÊer birËeyin deÊerini belirlemek istersek, ortak ihtiyac›n ne
kadar›n› karË›lad›Ê›na bakmal›y›z. ÓrneÊin yiyecek, ortak
ihtiyaÔt›r. K›tl›k zaman›nda dolarlar› yiyemeyiz. Ama elinde
yiyecek olan kiËi iyi durumdad›r. Yiyeceksiz yapamay›z. Dolara
her zaman ihtiyaÔ duymayabiliriz ama yiyeceÊimiz mutlaka
olmal›d›r. Bu herkes iÔin vazgeÔilmez bir ihtiyaÔt›r. Ayn›
Ëekilde, her ruhun, her canl›n›n doÊuËtan gelen ihtiyac› mutlu-
luktur. Ve bu nedenle, belli bir dinsel kavram›n pozisyonu, o
kavramda geliËen rasa ile deÊerlendirilebilir. 

Farkl› halklar›n dinsel kavramlar›nda farkl› óneriler mevcut-
tur. Hristiyanlar, Budistler, Müslümanlar ve Museviler var. Ve-
dik doktrinleri izleyenler aras›nda Vai£òavalar, çaíkariteler ve
daha pek Ôoklar› var. Ama eÊer farkl› din kavramlar›n›
karË›laËt›rmal› bir araËt›rmayla deÊerlendireceksek, deÊerlerini
üÔ Ëeyle belirleyebiliriz. Sat, cit, ånandam. Bir din ne ólÔüde ka-
l›c›d›r yani ebedÅdir onu belirlemeliyiz; idrak edilen Ëeyin nite-
liÊi nedir; bilgi boyutunda onu ne derece idrak edebiliriz; ve
rasa, ånandam geliËimi ne ólÔüdedir. Bu üÔ Ëeyin bulunmas›
gerekir: varoluË, bilinÔ ve bilincin besini – vecd, mutluluk. Dini
bu üÔ Ëeye dayanarak karË›laËt›rmam›z gerekir.

Bu doÊrultuda Ëóyle sorabiliriz, “Íslam›n, Hristiyanl›Ê›n,
MuseviliÊin ya da Budizmin; bütün dinlerin amac› olan varoluË,
bilgi ve vecd hakk›ndaki ónerileri nedir?” Hristiyanl›k, Íslam,
Vai£òavism - pek Ôok dinsel inanÔ var. Onlar› karË›laËt›rmam›z
ve en iyisini kabul etmemiz gerekir. Her inanÔta farkl› düzenle-
meler yap›lm›Ët›r. Dünyan›n farkl› dinleri bir kenara at›lamaz.
Her birinden – Ëu an iÔin – yararlanacak insanlar bulunmaktad›r.

Ancak bizim anlay›Ë›m›za góre, Krishna vecd ve güzelliÊin
sembolüdür. Ve dolay›s›yla, tam anlam›yla vecde ulaËman›n en
üstün dinsel süreci çrÏ Krishna’y›, Güzel GerÔeÊi Aray›Ë ola-
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cakt›r. Ama nas›l aramam›z gerekir? Adanm›Ël›k yoluyla. Ve o
nedir? Kendini vakfetme. Kendini vakfetme nedir?
Teslimiyettir, kendini adamad›r – yaËamak iÔin ólmektir.
YaËamak nedir? AËkla yaËamakt›r, Krishna-prema, ilahÅ aËkla
yaËamakt›r. Bütün resim iki sózcükle anlat›labilir, Krishna-
prema. çrÏ Krishna’y› aray›Ë sambandha jñånad›r, bize doyum
saÊlayan hedefimizle olan iliËkimizi anlamakt›r. Óyleyse o
aray›Ë nedir ve o aray›Ë›n sonu nedir? Bütün bunlar› birkaÔ
kelimeyle, az ve óz olarak çrÏ Krishna’y› GΩzel GerÔeÊi Aray›Ë
adl› kitab›m›z›n giriË sayfas›nda aÔ›klad›k. 

Ve bunu anlamak, çrÏ Gurunun ve onun lütfunun yard›m›yla
mümkündür: guruya ihtiyaÔ vard›r ve bu ihtiyaÔ evrenseldir.
Yan›lmak insana mahsustur ama yan›lmamak da iÔsel bir
eÊilimdir. çrÏ Gurudeva bizi iÔsel dertlerimizden kurtarmaya
gelir. Guru kavram› bu Ëekilde geliËtirilebilir. Guruya olan
ihtiyaÔ, Ôevremizde var olan doÊan›n evrensel dayanaÊ›ndan da
anlaË›labilir.

Guru kavram›ndan zaman iÔerisinde mutlak kavram›na
doÊru hareket edilir. Nihayet, guru kavram› Krishna’ya ulaË›r.
Bu en üst anlay›Ëta Krishna gurudur. Bütün kuËkular›m›z› kim
yok edebilir, sorular›m›z› cevaplayabilir? Yaln›z Krishna.
Zamanla inanc›m›z geliËir ve bizi bütün kuËkular› ortadan
kald›rabilen kiËiye gótürür. Say›s›z kuËkumuz olabilir. Bir
kuËku gidebilir ve binlerce kuËku gelebilir ama tüm kuËkular›
yok edecek olan kiËi gurudur, bhidyate hùdaya-granthiß chid
yante sarva-saìßayåè (çrÏmad-Bhågavatam 1.2.21), kim zihin-
deki Ëüphelerin üstesinden gelebilir; tam olan kiËi. Bu Ëekilde
ilerlemeliyiz. Ínanc›m›z›n doÊuËu ak›lc›l›k yoluyla olabilir ama
hedefi aËk›nd›r. Aray›Ë›m›z›n doÊuËu ve o aray›Ë›n hedefi birbir-
leriyle buluËacaklard›r. ÍnanÔ, Krishna’n›n kudretinden doÊar ve
Sonsuzu baËtan sona katettikten sonra tekrar ebedÅ pozisyonu-
muzu alacaÊ›m›z kudrete geri gelir.

116 BÍLÍNCÍN ÓZNEL EVRÍMÍ





Krishna bilinci, sonlu ola-
n›n iÔindeki sonsuzluk de-
mektir: sonlunun Sonsuzla
olan sevgi dolu baÊlant›s›,
onun sonsuzlukta yaËamas›na
yard›mc› olur. Sonsuzun des-
tek verdiÊi sonlu, sonsuz kay-
naÊa sahip olabilir. Guru
Mahåråj’›m›z Ëóyle bir órnek
verdi; eÊer fakir bir k›z bir
prensle evlenirse, hiÔbir Ëeye
sahip olmasa bile, prensle
olan sevgi dolu iliËkisi nede-
niyle bir prensese dónüËür. O

halde hiÔbir Ëeye sahip olmayan, sadece dostane iliËkisi olan bir
kiËi herËeye hükmedebilir. Krishna bilincinin ózelliÊi budur.

Ínsan›n kaynaklar› bu yolla artabilir. JÏva ruh, yap›sal olarak
ónemsizdir; o zerresel bir noktan›n da noktas›d›r ama Mutlak’la
sevgi dolu bir baÊlant›ya girince, Mutlak’la yaËaman›n bütün
avantajlar›n›n getirdiÊi kolayl›klar› elde eder. O zaman o kiËi
Bütüne sahip olur. Bizler bir kiËinin kudretini veya gücünü,
baËkalar›yla olan iliËkilerini dikkate almadan belirleyemeyiz.
Ísrail küÔük bir ülkedir; Rusya onu beË dakikada yenebilir – ama
Amerika var. O halde birËeyin gücünü anlarken iliËkiler,
baÊlant›lar ve arkadaËlar dikkate al›nmal›d›r. 

Bir óykü, küÔücük bir kuËun bir okyanusu nas›l huzursuz
ettiÊini hatta kontrol alt›na ald›Ê›n› gósterir. Bir zamanlar küÔük
bir kuË yumurtalar›n› okyanus k›y›s›na b›rakm›Ët› ama okyanus
yumurtalar› sürükleyip gótürdü. Okyanus yumurtalar›n› Ôal›nca
kuË ófkelendi ve onlar› geri istedi. Ama okyanus geri vermeye
yanaËmad›. KuË kendi efendisine gitti, o kuË da kendi efendisi-
ne... Sonunda bütün kuËlar, kuËlar›n efendisi olan Garuàa’ya git-
tiler. Garuàa Vi£òu’nun hizmetindeki taË›y›c› kuËtur. Garuàa
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küÔük kuËun yard›m›na geldi. Okyanusu tehdit etti, “EÊer bu
küÔük kuËun yumurtalar›n› derhal geri vermezsen seni son dam-
lana kadar iÔerim.” Okyanus boyun eÊmek zorunda kald›.
Bóylece s›n›rs›z okyanus küÔük bir kuËa yenik düËtü. Pandit
Vi£òu Sharma, bu óyküden Ô›kar›lan dersi Ëóyle aÔ›klar: “Bir
insan› incelerken onun dostlar›n› ve dostlar›n›n dostlar›n›
dikkate almal›y›z. Bu tür deÊerlendirmeler olmadan herhangi
birËeyin gücü hakk›nda tahminde bulunmaya Ôal›Ëmamal›y›z.”
Dostluk iliËkileri sayesinde okyanus yenik düËtü. Benzer
Ëekilde, kiËi Sonsuzla dost olunca Sonsuzu ele geÔirebilir.
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Saf 
AdanmıËlık

Bir keresinde, Bhaktivinoda ëhåkur rüyas›nda kutsal ad›
sóyleyerek gókyüzünde dolaË›yordu. Yamaråja’n›n saray›n›n
üzerine geldiÊi s›rada Yamaråja, Brahmå, Nårada ve diÊerleriyle
oturmakta ve Bhagavad-gÏtå’dan bir ayetin belli bir noktas›n›
konuËmaktayd› (9.30):

api cet suduråcåro
bhajate måm ananya-bhåk
sådhur eva sa mantavyaè
samyag vyavasito hi saè 

Bu ayetin genel olarak benimsenen anlam› Ëudur: “Bir kiËi en
aËaÊ› eylemi yapsa bile, eÊer karma ve jñåna’dan baÊ›ms›z olan
adanm›Ë hizmet yoluyla sadece bana ibadet eden bir ananya-
bhåk adanm›Ë ise, o kiËi bir azizin niteliklerine sahiptir diye ka-
bul edilmelidir Ôünkü eylemleri Benim ad›mad›r ve kararl›l›Ê›
kesindir.”

Burada Krishna der ki, “EÊer kiËi kendisini tamamen Bana
vermiËse, yapm›Ë olduÊu Ëey ne olursa olsun, Benim adanm›Ë
kulum olarak kabul edilmelidir. Samyag vyavasito hi saè. Ve
yapmakta olduÊu Ëey ne olursa olsun yüzde yüz doÊrudur." Ama
bir sonraki pasaj Ëóyle der, k£ipraì bhavati dharmåtmå: "o Ôok
k›sa zamanda dürüst biri haline gelecektir: dharmåtmå górevine
baÊl› olacakt›r." 



Yamaråja, Brahmå ve Nårada bu noktay› tart›Ë›rlarken orta-
ya bir soru at›ld›. Krishna diyor ki, bhajate måm ananya-bhåk,
"Benim has adanm›Ë kulum." Akla gelen soru Ëudur, "Has adan-
m›Ël›k ya da ananya-bhajana nedir?" Krishna Ëóyle diyor, "Bü-
tün dinsel kavramlar› b›rak ve yaln›z Bana teslim ol": sarva
dharmån parityajya, måm ekaì ßaranaì vraja. Has adanm›Ël›k
budur. Ama eÊer bir kiËi has adanm›Ël›k uygulamas› iÔindeyse,
o zaman zaten dharmåtmåd›r, zaten dürüsttür. Bu durumda nas›l
olur da Krishna bir sonraki ayette "k›sa zamanda dharmåtmå
olur" der? Buna nas›l anlam vermeliyiz? Krishna der ki:

k£ipram bhavati dharmåtmå
ßaßvac-chåntiì nigacchati
kaunteya pratijånÏhi
na me bhaktaè praòaßyati

"O kiËi k›sa zamanda dürüst (dharmåtmå) olur ve ebedÅ
huzura kavuËur. Ey KuntÏ'nin oÊlu, cesaretle ilan et ki Benim
adanm›Ë kulum asla yok olmaz."

Bu ayetin genel anlam› bóyledir. Krishna Arjuna'ya Ëóyle
sóylüyor, "O k›sa zamanda dharmåtmå olur. Benim adanm›Ë ku-
lum asla mahvolmaz. Git ve bunu insanlara sóyle." Krishna di-
yor ki, adanm›Ë kul ananya-bhåk olduktan sonra yani her türlü
górevi b›rakt›ktan ve Krishna'ya teslim olduktan sonra — o kiËi
tekrar górevine baÊl› biri olur.

Brahmå, Nårada ve Yamaråja iËte bu noktay› konuËurlarken
Bhaktivinoda ëhåkura'n›n gókyüzünde dolaËt›Ê›n› ve kutsal ad›
zikrettiÊini górdüler. Sonra iÔlerinden biri Ëu óneriyi getirdi,
"Orada saf bir adanm›Ë var. GerÔek anlam› onun verebilmesi
gerekir." Bunun üzerine, Bhaktivinoda ëhåkura aralar›na davet
edildi ve ona soruldu, "Bu noktalar› nas›l aÔ›klamam›z gerekir?
Krishna bu kiËinin has bir adanm›Ë olduÊunu, bütün górevlerden
el ÔektiÊini ve Krishna'ya teslim olduÊunu sóyledi. Ama óte
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yandan da k›sa zamanda górevine baÊl› biri olacaÊ› sóylendi.
Bunu nas›l anlayabiliriz?"

Bhaktivinoda ëhåkura Ëu aÔ›klamay› yapt›, "k›sa zamanda
dürüst olur" ifadesi has adanm›Ëa deÊil, has adanm›Ë› her
durumda saf olarak kabul eden kiËiye gónderme yap›yor. "O kiËi
iÊrenÔ bir eylem yapsa bile asl›nda sådhudur, bir azizdir." Has
kulu bu Ëekilde düËünen biri k›sa zamanda górevine baÊl› biri
olacakt›r. Bhaktivinoda ëhåkura'n›n aÔ›klamas› buydu. 

Bóylece, Bhagavad-gÏtå yorumumda Bhaktivinoda ëhåkura'n›n
aÔ›klamas›na baÊl› kald›m. Ben de bir ananya-bhåk adanm›Ë
kulun dharmåtmå olmas›n›n gereksiz yere ayn› Ëeyin tekrar›
olduÊunu górmüËtüm. Krishna has kulun bir sådhu olduÊunu,
mert bir insan olduÊunu düËünmek gerekir, der. "Has kulun,
Krishna’ya teslim olmuË bir kulun, d›Ë uygulamalar› ne olursa
olsun saf olduÊunu düËünmek gerekir" diyen kiËi – iËte o insan,
dürüst olur. Bu doÊru sonuÔtur. SóylediÊi yüzde yüz doÊrudur.
Ve Krishna, bu tarz ifade kullanan kiËinin k›sa zamanda ar›na-
caÊ›n› sóyler. 

Krishna der ki, kiËi has adanm›Ë› bu Ëekilde takdir ettiÊi
zaman k›sa zamanda ebedÅ górevini elde eder ve ebedÅ huzura
kavuËur. "Bu durumda, Ey Kunti’nin oÊlu Arjuna, senden git-
meni ve herkesin iÔinde, Benim has kulum asla kaybolmaz,
sózünü vermeni istiyorum." (kaunteya pratijånÏhi nam e bhakta
pranåßyati). Bóylece, sózü sayesinde yaËam› geliËen insan›n
elde ettiÊi yarar› saÊlayacaks›n.

Aksi halde Krishna neden Arjuna’ya, "Benim adanm›Ë kulu-
mun asla yok olmayacaÊ›n› herkese ilan et," desin. Arjuna’ya
bunun ne gibi bir etkisi olur? Ama: "Krishna’n›n has kulu ne
yaparsa yaps›n aziz mertebesindedir," diyen kiËi k›sa zamanda
dürüst olur. EÊer bunu Arjuna sóylerse, dharmåtmå olur. Ken-
disi yarar saÊlar. Bu nedenle Krishna ona der ki, "Bu ifadeyi
kullan. Cesur bir ad›m at; riske gir ve bu ifadeyi kullan. O za-
man sen de anlatm›Ë olduÊum o yarar› saÊlars›n." 
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KuËkusuz Arjuna bir par£adad›r, Krishna'n›n ebedÅ
refakatÔisidir ama Krishna onu órnek olarak kullan›r ve "Sen
bóyle yap," der. Arjuna par£ada karakterinden baÊ›ms›z olarak,
soru soran kiËi konumunu alm›Ët›r. 

Bhagavad-gÏtå üzerine yapm›Ë olduÊum yorumu yay›nlarken
ruhanÅ kardeËlerimden biri Ëóyle demiËti, "EÊer bóyle bir aÔ›kla-
mada bulunursan, daha az ilerleme kaydetmiË olan adanm›Ëlar,
ananya-bhak-bhakti — saf adanm›Ël›k ad›na bundan Ô›kar
saÊlayacaklard›r. Senin burada ifËa ettiÊin Ëey Ôok gizli bir aÔ›k-
lama. S›radan kiËiler iÔin deÊil. Gizli kalmas› gereken bir nokta:
api cet su-duråcåro bhajate måm ananya-bhåk, sådhur eva: 'O
d›Ë yaËant› olarak sefih ve ahlaktan yoksun biri olabilir. Ama
eÊer bir ananya-bhåk ise tesim olmuË bir ruh ise, gerÔekten de
dürüst biri olarak kabul górmelidir.' EÊer konular› kendi yoru-
muna góre aÔ›klarsan hepsi de, 'Ben bir ananya-bhåk kulum,'
diyecektir ve sefih yaËama devam edecektir. Onun iÔin lütfen bu
yorumunu bu kadar aÔ›k bir Ëekilde ifade etme."

Ama ben bu yorumumu onlar›n karË› Ô›kmalar›na raÊmen
yay›nlad›m Ôünkü bu ayetin temelindeki ilke ónemliydi.
Krishna'ya teslim olmuË biri Krishna'n›n mal› olarak kabul
edilir. Ve nas›l Krishna'n›n herËey üzerinde hakk› varsa ve asla
kural ÔiÊneyen deÊilse, Onun adam› da asla kural ÔiÊneyen biri
say›lmamal›d›r. Bu çrÏmad-Bhågavatam'da baËka yerlerde de
doÊrulan›r: åtmå bhøyåya ca kalpate, "Benim adanm›Ë kulum
Bana aittir." Dolay›s›yla Krishna'dan ilham alarak Ôal›Ëan kiËi
asla kural ÔiÊneyen biri olarak górülmemelidir. EÊer gerÔekten
teslim olmuË bir ruh ise Krishna ad›na herËeyden zevk alabilir.
O Krishna'n›n mal› olarak kabul edilmelidir. Krishna'ya ait olan
herËeyde hakk› vard›r. Ama baz›lar› Ëóyle diyerek karË›
Ô›kabilirler, "Yorumunuzda bu kadar geniË olmay›n›z. EÊer óyle
yaparsan›z insanlar saf adanm›Ël›k ad›na iÊrenÔ Ëeyler yaparlar.
Èóyle derler, 'Ah, ben bir Vai£òava'y›m. Ben acyuta-gotra'y›m,
Krishna'n›n adamlar›ndan biriyim. Ona ait olan ne varsa benim-
dir. HerËeyden zevk alabilirim."
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Ard›ndan da kuËkusuz Ëu soru gelir, "Ananya-bhåk-bhakti'yi,
has adanm›Ël›Ê› nas›l anlar›z? GerÔek s›k›nt› buradad›r. Sadece,
ben saf adanm›Ë›m diye ilan etmekle olmaz. Aksine, gerÔek bir
adanm›Ë Ëóyle düËünecektir, "Ben gerÔek bir adanm›Ë deÊilim."
Onun anlay›Ë›, iÔsel hissediËi bóyle olmal›d›r. Has adanm›Ël›k
basit birËey deÊildir. Has adanm›Ë Ëóyle düËünür, "Ben bir
ananya-bhåk-bhakta olamam. O mertebeye ulaËmad›m. Bu Ôok
zor birËey. Aksine o mertebeden giderek uzaklaË›yorum."
Tavr›n›n genel yap›s› bóyle olacakt›r.

Daha alt adanm›Ëlar›n nas›l davranmalar› gerektiÊini siz dü-
Ëünün; çrÏmatÏ RådhåråòÏ, Èahsen Ëóyle der, "Ínsanlar benimle
Krishna aras›nda baÊlant› kuruyorlar. Onlar benim Krishna'yla
yasa d›Ë› iliËkim olduÊunu sóylüyorlar. Oysa sóyledikleri tama-
men yanl›Ë. Benim üzüntüm, kalbimi tamamen Krishna'ya vere-
memekten kaynaklan›yor. Tamamen Ona ait olduÊumu sóyleye-
mem. Benim iÔsel s›k›nt›m, tamamen Onun olamad›Ê›m iÔindir
ve onlar yanl›Ël›kla benim Ona ait olduÊumu düËünüyorlar.
Tamamen Ona ait olmaya, hatta onunla yasa d›Ë› iliËki iÔinde ol-
maya bile itiraz›m yok; ama bóyle olam›yorum, benim büyük ku-
surum budur." GerÔek bir ananya-bhåk-bhakta'n›n genel tavr›
bóyle olacakt›r.

Tam anlam›yla z›t bir eÊilim gelecektir. Yaln›zca Krishna'y›
kabul etmiË olan kiËi, baËka hiÔbir Ëeyden tad almaz; bu yüzden
duråcåra deÊildir; yani nefret uyand›racak tarzda hareket etme
kapasitesine sahip deÊildir. ÍÔsel olarak daima Krishna'yla
baÊlant›dad›r. D›Ësal yaËant›da kay›ts›zd›r. Bu nedenle yapt›Ê›
Ëey onun taraf›ndan gerÔekleËtirilmez. GerÔeÊin o boyutunda ha-
reket eden kiËi binlerce evreni yok edebilir ama asl›nda hiÔbir Ëey
yapmaz. (hatvåpi sa imål lokån na hanti na nibadhyate). O kiËi
aËk›n boyutta, nirguna boyutunda hareket eder. Bu dünyan›n
doÊruluk ve yanl›Ël›k hesaplamalar›na góre deÊerlendirilemez.
O burada mevcut deÊildir.

Krishna ile baÊlant›da olan herËey gerÔek iyidir; o nirguòad›r,
aËk›nd›r, maddesel niteliklerden yoksundur. Bu dünyada gerÔek
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góreli birËeydir. "Bu gerÔek, bu gerÔek deÊil, bu benim, bu
senin," — bu tür Ëeylerin ne k›ymeti var? EÊer bir adanm›Ë
Krishna iÔin bir ÔiÔek Ôalarsa Ëóyle diyebilirsiniz, "Hey, neden
benim ÔiÔeÊimi Ôal›yorsun?" Ama ÔiÔeÊin sana ait olduÊunu
nas›l garanti edersin? Bunlar gerÔeÊin uydurma kavramlar›n›n
deÊiËik aËamalar›d›r. Bir toprak parÔas›na sahip olan biri kendi-
sini toprak sahibi olarak górür. Sonra daha büyük bir toprak
sahibi gelir ve Ëóyle der, "Sen sahip deÊilsin. Bu topraÊ›n gerÔek
mülkiyeti bana ait. Sana kullanman iÔin izin verdim, o kadar."
Ama büyük toprak sahibinin de üzerinde olan kral gelip Ëóyle
diyebilir, "Ah, hay›r, buras› benim topraÊ›m. Senin sahiplenmen
sadece górelidir. Bu topraÊ› yóneten benim. Buras› bana ait."
Bóylece gerÔeÊin bir góreli anlay›Ë›yla bir baËka góreli anlay›Ë›
birbiriyle Ôat›Ë›r. Ve ahlakÅ deÊerler sadece Ëu kavrama dayan›r:
"bu bana ait, bu sana ait."

Bütün bu sahiplenme kavramlar› sahtedir. Bütün bu ahlakÅ
al›ËveriË sahtedir Ôünkü hiÔbiri Yüce GerÔekle baÊlant›l›
deÊildir. Bu nedenle, adanm›Ë kulun d›Ë górünüËteki yanl›Ë
davran›Ë›, gerÔekte tam tersidir.

'dvaite' bhadråbhadra-jñåna, saba -'manodharma'
'ei bhåla, ei manda', - ei saba 'bhrama' 

Chaitanya-caritåmùta, Antya-lÏlå 4.176

"Maddesel dünyada iyi ve kótü, doÊru ve yanl›Ë kavramla-
r›n›n tümü zihnin uydurmalar›d›r. Bu nedenle, 'Bu iyidir ve bu
da kótüdür,' demek hatad›r." O halde, Krishna bilincinin en de-
rin dalgas›, gerÔeÊin en derin boyutunda devinim halindedir ve
o boyutta say›s›z jÏva ruh danseder. Ve o dans mutlak danst›r,
o dansta herËey Vùndåvana ruhuyla Krishna'ya teslim olur:
sarva dharmån parityajya måì ekaì. HerËey Krishna'ya aittir
ve Onu hoËnut etmek iÔin akla gelebilecek herËey yap›labilir.
Has adanm›Ëlar›n, sahte boyutun góreli taleplerine ve k›s›tlamala-
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r›na ald›rmaks›z›n uygulad›klar› yegane ilke budur. O nirguna'd›r,
aËk›nd›r. Sahte sahiplik hesaplar› o boyutta geÔmez. Bütün
sahiplenme iddialar›n›n Krishna bilincinde hiÔbir deÊeri yoktur.

Bu ayette üzerinde durulmas› gereken bir nokta daha var. Bir
zamanlar, Paråßara Muòi bir nehri geÔiyordu. GenÔ bir bayan da
dümendeydi. Paråßara birden genÔ bayan›n cazibesine kap›ld›.
Bir araya gelmeyi ónerdi. BirleËtiler ve bu birleËme sonucu Ve-
davyåsa doÊdu. Paråßara Ôoktan beri üstün duyusal kontrole sahip
biriydi. Ama Vyåsa'n›n doÊma zaman› gelmiËti, bu da belli bir
aËamada onun iÔinde bir ihtiyaÔ olarak belirdi. Bir anda Ëehvete
yenik düËtü ve o bayanla birleËti. BirleËmelerinden Vyåsadeva,
Vedik yaz›tlar›n derleyicisi doÊdu. Bu durum Evrensel Írade tara-
f›ndan belirlenmiËti. Paråßara'n›n suÔlanmamas› veya mahkum
edilmemesi gerekir. O bu tür yaklaË›ma dahil deÊildir. O Evren-
sel Íradenin arac›d›r. Bunu bir Ëehvet olay› olarak górmemeli ve
ahlaka ayk›r› davran›Ë› nedeniyle Paråßara'y› eleËtirmemeliyiz.
Ona iÔten gelen bir tür istek ilham oldu ve Krishna'n›n nirguòa
arzusunun ilahÅ gücüyle górevlendirildi. Bütün bunlar ancak
ondan sonra gerÔekleËti.

Bu bak›mdan, Krishna Bhagavad-gÏtå'da eylemi deÊil, o eyle-
min geri plan›n› dikkate almak gerektiÊini sóyler. Íncelenmesi ge-
reken odur, yaln›zca eylem deÊil. SuÔ, eylemi belirleyen itici
güÔtedir; karmada deÊil, amaÔtad›r. Draupadi'nin beË tane kocas›
vard› ama bu ondan kaynaklanmad›. Bu güÔ durumu górev ola-
rak kabul etmek zorundayd›; bunu zevk iÔin yapmad›. O halde
bundan Draupadi'yi sorumlu tutmamak gerekir. Onun iffetsiz ol-
duÊu sóylenemez. Çok say›da eËinin olmas›ndan sorumlu tutu-
lamaz. çåstra; Draupadi ve Kunti iffetsiz górünebilirler ama
eÊer onlar›n adlar›n› zikrederseniz ar›n›rs›n›z, der. Bu nedenle
bir eylemin iÔsel anlam›, amac› dikkate al›nmal›d›r — d›Ë
górünüËteki eylem deÊil.

S›radan yasay› izleyerek, daha üstün ilkeye hizmet edilmez,
daha üstün bir yasa izlenerek hizmet edilir. Bu durumda s›radan
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yasa aË›l›r. S›radan yasa góz ónüne al›nd›Ê›nda kiËi adanm›Ë
kulu suÔlu bulabilir ama daha üst yasa dikkate al›nd›Ê›nda,
Krishna Ëóyle der; eÊer onlar›n yasa ÔiÊnemelerini takdirle
karË›larsan›z yükselirsiniz. 

ajñåyaivaì guòån do£ån
mayådi£éån api svakån
dharmån santyajya yaè sarvån
måì bhajeta sa tu sattamaè

çrÏmad-Bhågavatam 11.11.32 

Krishna der ki, "kutsal yaz›tlar›n kurallar› Benim talimat›m-
dan, Benim buyruÊumdan gelir. Ama eÊer bir kiËi o kurallar›
Beni hoËnut etmek iÔin ÔiÊnerse daha iyi bir adanm›Ë olarak ka-
bul edilmelidir." Bazen, krala daha ileri derecede sadakat gós-
termek iÔin kral›n yasalar›n› ihlal etmek gerekir. O halde burada
Tanr› yasalar›n üzerindedir. Tanr›sall›Ê›n doÊas›n› dikkate ald›-
Ê›m›zda Krishna'n›n, yasan›n üzerinde olduÊu sonucuna varma-
l›y›z. Yasa bizler iÔindir. Ama Onun durumuna yasa uygulana-
maz. O mutlakt›r. KiËi Mutlak ile gerÔek baÊlant›ya girince, s›-
radan insanlar iÔin yap›lm›Ë yasalar› góz ard› etmemek mümkün
deÊildir. KuËkusuz bu daha üstün bir anlay›Ë iÔin sóz konusudur.
Bu demek deÊildir ki adanm›Ëlar, adanm›Ël›k ad›na, toplumu yó-
neten yasalar› uygulamas›nlar. Ama daha ileri bir anlay›Ëla
Krishna'n›n herËey olduÊunu anlamam›z gerekir. O yasay› yara-
tand›r, bazen de yasay› Kendisi ÔiÊner; Kendisi iÔin yasay›
ÔiÊnemeye haz›r olanlar› da sever. Onun hizmeti iÔin riske gir-
meye haz›r olanlar, yasa ÔiÊnemenin sonuÔlar›na katlanmaya
haz›r olanlar Krishna'n›n gózdeleridir.

Krishna'n›n tüm vraja-lÏlås›n›n yap›s› budur. Vùndåvana’da
her türlü bireysel ve ózel Ô›kar hesaplar› feda edilir. Vùndåvana’da
en üstün ózveri mevcuttur, óyle ki her bir kiËinin kendisiyle ilgili
Ô›kar› ya da düËüncesi adak ateËine sunulur. O ózveri aËamas›na
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geldiÊiniz zaman Vùndåvana’da doÊum alabilirsiniz; daha ónce
deÊil. Bhagavad-gÏtå’n›n ulaËt›Ê› sonuÔ budur. 

sarva-dharmån parityajya
måm ekaì ßaranaì vraja
ahaì tvåì sarva-påpebhyo
mok£ayi£yåmi må ßucaè 

Krishna der ki, "Bütün umutlar›n› tehlikeye atmal›s›n, herËeyi
tehlikeye atmal›s›n, Benden baËka umudun olmamal›. Kalbinde
baËka bir canl›n›n varl›Ê›na tahammül edemem. Bana baz›
niyetlerle gelmene tahammül edemem. Benim seninle olan
iliËkim koËulsuz olmal›d›r. Adanm›Ë kulumun kalbindeki baËka
bir ilgiye tahammül edemem. Sadece tek bir ilgi vard›r, o da
Benim. Bütün sózde ilgilerini, umutlar›n›, herËeyi feda et. Ancak
o zaman Benimle Vùndåvana’da buluËabilirsin."
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Óznel
Bhagavad-gÏtå

Hem Vißvanåtha Cakravarti ëhåkura hem de Baladeva
Vidyåbhø£ana, Bhagavad-gÏta üzerine yorum yapm›Ëlard›r;
JÏva GoswåmÏ ise farkl› ayetlerle ilgili kendi aÔ›klamas›n› yapt›.
Bhaktivinoda ëhåkura da kendi aÔ›klamas›n› getirdi ve
Bhagavad-gÏtå’n›n kendi yazd›Ê› Bengalce Ôevirisine
Baladeva’n›n ve Vißvanåtha Cakravarti’nin yorumlar›n› dahil
etti. çrÏdhar SwåmÏ’nin yorumu, iÔlerinde ózgün olan›yd›;
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu onun SrÏmad Bhågavatam ve
Bhagavad-gÏtå yorumuna büyük takdir duymuËtu.

Ben Bhagavad-gÏtå’n›n baz› ayetlerine yeni bir ›Ë›k tutma
giriËiminde bulunmuËtum. Daha ónceki yorumcular›n sóylemiË
olduklar› Ëeylere dayanarak Bhagavad-gÏtå’da mådhura-rasan›n
geliËimini, hatta parakÏya-rasadaki sevgili iliËkisini gósterdim.
Yapt›Ê›m aÔ›klamay› Bhaktivedånta SwåmÏ Mahåråj’la
górüËürken ona Ëu soruyu sordum, "Bhagavad-gÏtå’da Ëu yere
madhura-rasay› katarak Ëu yorumu yapt›m. Ne dersiniz?" Bana
Ëóyle dedi, "Daha fazla ne sóylenebilir ki? Yorumun mükemmel
doÊrulukta."

Yine de orada vermiË olduÊum, yepyeni bir kavramd›.
GopÏlerin Krishna’ya sevgili olarak adanm›Ël›klar›n›, parakÏyåy›
Ëu ayet temsil ediyordu, teßåm satata yuktånåm... yena måm
upayånti te. Nas›l çrÏmad-Bhågavatam’da dórt temel ayet var-
sa, Bhagavad-gÏtå’da da bütün ózü iÔeren, Bhagavad-gÏtå’n›n
tüm ontolojik anlam›n› iÔeren dórt temel ayet vard›r. 



Bhagavad-gÏtå’da dórt ózlü ayetten birincisi 10.8 aËaÊ›dad›r:

ahaì sarvasya prabhavo
mattaè sarvaì pravartate
iti matvå bhajante måì
budhå bhåva-samanvitåè

"Ben herËeyin kaynaÊ›y›m. HerËey (Mutlak GerÔeÊin bütün
kavramlar› ve hatta Bana ibadet bile) Benden yay›l›r. Bunu tam
anlam›yla bilen bilge kiËiler Bana bhåva ile, derin adanm›Ël›Ê›n
vecdiyle ibadet ederler."

Burada, Krishna Ëóyle der, ahaì sarvasya prabhavo, mattaè
sarvaì pravartate: "HerËey, Mutlak GerÔeÊin bütün kavramlar›
da dahil Benden yay›l›r." Bhågavatam’da Mutlak’›n üÔ ana kav-
ram› verilmiËtir: Brahman, Paramåtmå ve Bhagavån. Brahman
Mutlak’›n herËeyi kapsayan yónüdür. Paramåtmå Mutlak’›n
herËeye nüfuz eden yónüdür, Bhagavån ise Mutlak’›n kiËisel
kavram› demektir. 

Jiva Goswåmi, Bhakti-Sandarbha’s›nda Bhagavån’›n,
Tanr›’n›n Yüce Èahsiyeti’nin gerÔek anlam›n› vermiËtir.
Bhagavån genel olarak "Her türlü enerjiye hükmeden" anlam›na
gelir. Her türlü enerjiyi Èahsen O kontrol eder. Vaikuòéha’n›n
Nåråyaòa’s›nda bulunan Bhagavån kavram› budur. Ama JÏva
GoswåmÏ, Bhagavån iÔin son derece güzel bir aÔ›klama getir-
miËtir. O, Bhagavån'›n bhajanÏya sarva-sad-guòa-vißi£éha
anlam›na geldiÊini sóyler; Bhagavån'›n yap›s› óyledir ki Onunla
temas kuran her ne ise, Onun cazip Ëahsiyetine karË› doÊal bir
hizmet eÊilimi hisseder. O óylesine niteliklerle donanm›Ët›r ki
herkes Onun ibadetine, Onun aËk›na kap›l›r. O herkesin aËk›n›
cezbeder. Herkes Ona hizmet etmek ister — Bhagavån budur. O
herkesin hizmetini cezbeden ózelliklere sahiptir.

Yukar›daki Bhagavad-gÏtå ayeti yorumuma, JÏva GoswåmÏ'nin
bu ózel aÔ›klamas›n› ekledim. çrÏmad-Bhågavatam'da Mutlak
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GerÔeÊin üÔ górünümü anlat›l›r. (HerËeyi kapsayan Brahman,
her yere yay›lan Paramåtmå ve herËeyi kendisine Ôeken cazip
mutlak kiËi Bhagavån). Yorumumda Krishna'n›n buradaki
(ahaì sarvasya prabhavo) ifadesinin Ëu anlama geldiÊini aÔ›k-
lad›m; "Ben svayam bhagavån›m, Tanr›'n›n Ózgün Èahsiyeti-
yim. Mutlak’›n bu üÔ anlay›Ë›n›n tümünün kóküyüm. Ve Ben
yaln›zca herËeyi kapsayan mutlak Brahman'›n ve her yere nüfuz
etmiË Paramåtmå'n›n deÊil, herkesin sayg›s›na hükmeden, tüm
enerjilerin efendisi Nåråyaòa'n›n da kaynaÊ›y›m. Ben onlar›n
hepsinin kaynaÊ›y›m: Ben svayam bhagavån›m." 

Bu Ëekilde ahaì sarvasya prabhavo'nun anlam›n› yorumla-
m›Ë oldum. Ve bir sonraki sat›rda Krishna, mattaè sarvaì
pravartate dediÊinde buraya daha duyarl› bir Ëekilde konsantre
olmal›y›z. Krishna sarvaì pravartate der, "herËey Benden
gelir." Bununla Krishna Ëóyle diyor, "Hatta Bana ibadet bile
Benden gelir. Onu ónce Ben aÔ›klar›m. Ben Kendim, Kendime
ibadet ederim. Bunu guru Ëeklinde, Benim daha ince enerjim
Ëeklinde yapar›m. Bu enerji Benden baËkas› deÊildir. Ve Benim
en ince enerjim ise RådhårånÏ'dir. Ben Kendi enerjim vas›tas›yla
Kendime ibadet ederim. Her devinim Benden baËlar; hatta Be-
nim ibadetim, Benim hizmetim bile, guru rolüm iÔinde Benim
taraf›mdan baËlat›l›r. Bana doÊru bir Ëekilde ibadet etsinler diye
bunu topluma Ben aÔ›klar›m. Onun iÔin guruya Bhagavån denir
Ôünkü o Benden farks›zd›r (åcåryaì måì vijånÏyåì)."

Bhagavån'›n en ince enerjisi RådhårånÏ'dir. O halde guru, en
üstün anlay›Ëa ve en üstün hizmet anlay›Ë›na góre çrÏmatÏ
RådhårånÏ'de temsil edilir. Sonra, Krishna Ëóyle der, "Bunu
bilenler Bana ibadet edeceklerdir: iti matvå bhajante måm.”
RådhårånÏ'nin Ona en üstün Ëekilde hizmet ettiÊini kavram ola-
rak anlayanlar, RådhårånÏ'ye boyun eÊerek Krishna'ya hizmet
edeceklerdir. Buna rådhå-dåsyam, yani çrÏ Rådhå'n›n ilahÅ
hizmeti denir. Ve ibadet eden kiËi bu anlay›Ëla Krishna'ya ibadet
edecektir.
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Yorumumda, iti matvå bhajante måm derken Krishna'n›n ni-
yetini bu Ëekilde ele ald›m: "Bunu bilerek Bana ibadet ederler."
Yani, "Bana ibadetin Benden geldiÊini ve Benim en ince ener-
jimin Bana en iyi Ëekilde hizmet verdiÊini bilenler, Benim en
ince enerjimin yónetiminde Bana ibadet edecekler." Burada,
rådhå-dåsyam'›n ónemi karË›m›za Ô›kar; çrÏ Rådhå'ya hizmet,
Røpa GoswåmÏ'yi izleyenlerin en üstün amac›, røpånuga-
gauàiya-samprådaya karË›m›za Ô›kar. Krishna burada Ëóyle
diyor, "KiËi, Bana en iyi Ëekilde ibadet edenin Benim en ince
enerjim olduÊunu bilerek, Benim birinci s›n›f ibadetÔimin (çrÏ
Rådhå’n›n) yónetiminde Bana ibadet eder. KiËi bu düËünceyle
Bana her zaman Benim en ince ßaktim olan çrÏmatÏ RådhårånÏ'nin
yani Onu temsil eden çrÏ Gurudeva'n›n rehberliÊinde ibadet
eder. Bu Ëekilde, onlar Bana her zaman onlar›n yónetiminde
ibadet edeceklerdir, asla doÊrudan ibadet etmeyeceklerdir."
iti matvå bhajante måm'›n anlam› budur. 

Krishna sonra budhå bhåva-samanvitah der. Burada budhå
ince tinsel akla sahip olanlar (sumedhasaè) anlam›na gelir.
Bhågavatam'da ince tinsel akla sahip olanlar bunu takdir ede-
bileceklerdir (yajanti hi sumedhasaè) denmiËtir. Ínce tinsel ak›l
yukar›dan gelen iyi Ëanstan (sukùti) kaynaklan›r; kiËinin kendisi
taraf›ndan elde edilmez. O ince akla dayal› iÔ yónetim ve rehber-
lik sadece aËk›n boyuttan yani nirguòa'dan gelebilir. Budhå,
"aËk›n boyutla ya da nirguòa ile doÊrudan baÊlant›s› olan"
demektir. O kiËinin akl› bu måyik bólgeden gelmez; aksine
ruhanÅ platformdan gelir. Bu ince noktalar› sadece bóyle biri
takdir edebilir. Bhågavatam'da bundan Ëóyle sóz ediliyor:

kù£òa-varòaì tvi£åkù£òaì
såígopåígåstra-pår£adam
yajñaiè saíkÏrtana-pråyair
yajanti hi su-medhasaè 
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"SaíkÏrtana s›ras›nda, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'ya ince tinsel
zekaya sahip olanlar (sumedhasaè) ibadet ederler, baËkalar› deÊil."

Dolay›s›yla Bhagavad-gÏtå'dan al›nan bu ayet Ëu anlama gelir,
"Adanm›Ël›Ê›, nirguòa dalgas›n›n ürünü olan, inanc› bu yan›lg›
dünyas›ndan derlenmemiË olan kiËi Bana, rådhå-dåsyam yoluyla
ibadet edecektir." Burada bhåva-samanvitaè, råga-samanvitaè
anlam›na gelir yani onlar Krishna'ya anuraga ile aËkla ibadet
ederler. Onlar›n Krishna'ya olan yak›nl›klar›, Ona olan
adanm›Ël›klar› kurallarla yónetilmez; kutsal yaz›tlar› kat› bir
Ëekilde uygulayarak ortaya Ô›kmaz, bhåva'dan, iÔsel ilhamdan
kaynaklan›r. Bu ibadete råga-marga denir, kendiliÊinden
cezbolma yolu.

Kutsal yaz›tlardaki kurallar kay›p ve kazanÔ hesaplar›n›
iÔerir. Oysa bhåva samanvitaè ibadeti, kayb› veya kazanc›
dikkate almaz; Krishna'n›n aËk› ve cazibesiyle doÊal olarak
akar. O jñåna-ßunya-bhakti'dir, hesap kitaptan ózgürdür, kÕr ve
zarardan baÊ›ms›zd›r: jñåna-karmådyanåvùtam.

Bhagavad-gÏtå'n›n bütün mesaj›n› iÔinde bar›nd›ran dórt
temel ayetten ikincisi (10.9) Ëóyledir:

mac-cittå mad-gata-pråòå
bodhayantaè parasparam
kathayantaß ca måì nityaì
tu£yanti ca ramanti ca

"Benim adanm›Ë kullar›m›n kalpleri ve zihinleri her an
Benimle doludur ve Benim hakk›mda konuËurken ebediyen
zevk ve vecd deneyimlerler."

Burada, Krishna der ki, "Ben onlar›n kalplerindeyim, onlar›n
düËüncesindeyim (mac-cittå mad-gata-pråòå). Onlar›n tüm
yaËamlar›, tüm enerjileri Benim iÔin harcan›r, Benim iÔin kul-
lan›l›r. Onlar›n pråòå-ßaktileri, yaËam enerjileri, Benim amac›-
ma adanm›Ët›r. ÍÔsel olarak onlar hep Beni düËünürler ve bütün
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enerjilerini Bana vakfederler ve d›Ë olarak, aralar›ndaki anlay›Ë›
güÔlendirmek iÔin Benim hakk›mda konuËurlar (bodhayantaè
parasparam). Onlar kendi aralar›nda Benden sóz etmeyi sever-
ler; baËka Ëeyden sóz etmezler. Ózel yaËamda ve sosyal
yaËant›da da Benden sóz etmeyi severler, baËka Ëeyden
konuËmazlar. Ben onlar›n konuËmalar›n›n tek konusuyum
(kathayantaß ca måì nityaì). Ne yaparlarsa yaps›nlar, nerede
olurlarsa olsunlar — her yerde, onlar›n konuËma konusu Benim."

Ve ard›ndan Krishna Ëóyle der. "Onlar bundan büyük doyum
al›rlar (tu£yanti ca ramanti ca)." Tu£yanti ca ramanti ca'n›n iÔ
anlam› Ëóyledir. Burada iki farkl› mertebedeki adanm›Ë an-
lat›l›yor. Adanm›Ël›Ê›n Våtsalya-rasa ana baba olma hazz› dahil
olmak üzere Krishna'n›n adanm›Ëlar› büyük doyum (tu£yanti)
hissederler. Ve bunun da üzerinde mådhura-rasada daha da
üstün bir doyum (ramanti) deneyimlenir. Kar› koca nas›l belli
bir iliËki iÔinde zevk al›rlarsa, Krishna'n›n adanm›Ëlar› da sadece
Ondan sóz ederek Onunla baÊlant›da olunca vecd (ramanti) his-
sederler. Burada åchåryalar, ramanti sózcüÊünün eË iliËkisine
iËaret ettiÊini ve eË iliËkisi iÔinde olan adanm›Ëlar›n, Krishna'yla
baÊlant›l› olarak kar› koca aras›ndaki derin iliËkiyi deneyim-
leyebileceklerini kabul etmiËlerdir. Onlar Krishna'yla beraber-
ken eË iliËkisinin vecdini (ramanti ca) hissederler. Hatta sadece
Krishna'dan sóz ederken bile o vecdi hissederler. Ramanti sóz-
cüÊünün bu anlam›, Vißvanåtha, Baladeva, Bhaktivinoda
ëhåkura taraf›ndan farkl› yerlerde aÔ›klanm›Ë ve hatta
çaíkaråchårya taraf›ndan bile kabul edilmiËtir. O da ramanti
sózcüÊünün eË iliËkisine iËaret ettiÊini onaylar.

Daha sonra Bhagavad-gÏtå'n›n bir sonraki ózlü ayeti gelir
(10.10):

te£åm satata-yuktånåì
bhajatåì prÏti-pørvakam
dadåmi buddhi-yogaì taì
yena måm upayånti te 
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"Kendilerini Bana adayarak hiÔ durmadan Bana ibadet eden-
lere Bana gelebilecekleri akl› veririm."

Bu ayetin bilinen anlam› bóyledir, ama daha derin bir anlam›
var. Burada Krishna Ëóyle der: "Kendilerini hiÔ ara vermeden
sürekli Benimle meËgul eden, her an Benim iÔimde olan,
Benimle baÊlant›da bulunan (satata-yuktånåm), Bana kalp-
lerinde büyük bir aËkla ve sayg›yla hizmet eden o kiËilere, dadå-
mi buddhi-yogaì taì — Bana gelecekleri akl› ilham ederim.
Onlar Benimle daha yak›n bir baÊlant›da olacaklard›r." Ama ben
bunu gereksiz bir tekrar olarak górdüm. Krishna zaten   satata-
yuktånåm yani "Onlar›n adanm›Ël›klar› süreklidir; onlar her
zaman Benimle baÊlant› iÔindedirler," demiËti. EÊer zaten
Krishna ile baÊlant›da iseler o zaman Krishna’n›n "Onlar Bana
gelecekler," diye neden tekrarlad›Ê›n› sorgulamam›z gerekir.

Krishna, bu adanm›Ëlar›n sadece Kendisi hakk›nda konuËtuk-
lar›n›, sadece Onu düËündüklerini, sadece Onda doyum bulduk-
lar›n› ve her an Onun hizmetinde olduklar›n› zaten sóylemiË
bulunuyor. O Ëóyle diyor, "Onlar hiÔ durmadan Benimle baÊlan-
t› iÔindeler ve kalpten gelen aËkla Bana hizmet ediyorlar." Onlar
zaten kalpten gelen aËkla hizmet ediyorlar, ard›ndan Krishna
Ëóyle der, "Ben onlara Bana gelecekleri ilham› vereceÊim."
(måm upayånti te). Bu gereksiz tekrard›r. Onlar›n Krishna'yla
baÊlant›da olduklar› zaten sóylendi, nas›l olur da tekrar "Ona
gelirler"? Krishna'n›n "Onlar Bana gelirler," ifadesini nas›l
baÊdaËt›rmak gerekir? Dolay›s›yla, måm upayånti te sózcük-
lerinde daha derin bir anlam buldum. Genelde "onlar gelirler",
anlam›na gelen upayånti sózcüÊünün upapati yani sevgiliye
gónderme yapt›Ê›na iËaret ettim. Dolay›s›yla, upayånti — "onlar
Bana gelirler" ifadesi, onlar Krishna'y› upapati yani sevgili
olarak górürler anlam›na gelir. 

Toplum iÔerisinde bir yasal eË, pati vard›r bir de sevgili,
upapati. Krishna, Vrndåvana'da gopÏler taraf›ndan yasal eË
olarak górülmez, efendi olarak, kalplerinin Lord'u olarak górülür.
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Burada Krishna Ëóyle der, "Sürekli adanm›Ë hizmete
yoÊunlaËm›Ë olanlara Bana gelecekleri ilham› veririm." Krishna
burada hangi adanm›Ëlara ilham verir? Ramantilere, en üstün
adanm›Ëlar›n grubuna, Onunla eË iliËkisi baÊlant›s›nda olanlara,
mükemmel rasada — mukhya rasada olanlara ilham verir, "Ben
onlara, Beni sevgili, upapati olarak górerek Bana gelme ilham›
veririm." Burada Krishna Ëóyle der, bhajatåì prÏti-pørvakam:
bunun anlam› prema'd›r, ki o da genelde mådhura-rasada, eË
iliËkisinde bulunur. O halde bu ayetin gerÔek anlam›na góre,
Krishna Kendisiyle eË iliËkisi iÔinde olanlara Kendisini sevgili,
upapati olarak górmeleri iÔin ilham verir. Ve Ona nas›l gelirler?
O onlara, toplumsal veya kutsal yaz›tlarla ilgili talepleri hiÔ
dikkate almadan, Kendisine gelecekleri ilham› verir. Bóylece
gopÏler, Onun taraf›ndan verilen iÔsel ilhamla, kutsal yaz›tlar›n ve
toplumun kurallar›n› ÔiÊneyerek ve kendi eËlerini bile aldatarak
Krishna ile sevgili iliËkisinde (parakÏyå) bir araya gelirler. 

Krishna'n›n pozisyonu mutlakt›r ve Kendisi uÊruna herËeyi
ÔiÊneyebilenlerin adanm›Ël›klar›ndan daha fazla tad al›r. Ve bu
mesajla, adanm›Ë kullar›na kalpten ilham verir: "D›Ë olarak
toplumun ve kutsal yaz›tlar›n taleplerini yerine getirmen gerekir
ama Benim pozisyonum kutsal yaz›tlar›n üzerinde ve
yukar›s›ndad›r. Benim pozisyonum, toplumsal yasalar›n ve kut-
sal yaz›tlardaki yasalar›n size yapman›z› sóylediÊi Ëeylerden üs-
tündür. Ben Vedalar›n ve diÊer herËeyin üzerindeyim. Vedalar
Benim s›radan insanlar iÔin verdiÊim yónergelerdir. Onlar›n
yónergeleri Benden sapm›Ë olanlar iÔin düzenlenmiËtir. Toplum
ise günahkÕrlar iÔin verilen o yónergelerin rehberliÊi alt›ndad›r.
Ama Benim herËeyle olan iliËkim ózle ilgilidir; kutsal yaz›tlar›n
ve toplumun yasalar›ndan baÊ›ms›zd›r. Ben kimseden onay
talep etmiyorum. Benim herËeyle olan baÊlant›m bütün denk-
lemlerdeki sabit say› gibidir. Ondan kaÔ›nmak asla mümkün
deÊildir. O halde geÔmiË yaËant›n›n baÊlant›lar›ndan gelen
talepleri góz ard› etmeli ve Bana gelmelisin. BaËka birËey yap-
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ma ózgürlüÊün yok. Adanm›Ël›k yap›n senden Bana gelmeni
talep ettiÊi zaman ózgür deÊilsin. Kalbin Bana gelmek zorun-
dad›r."

Bu upapatidir, sevgiliye adanmad›r. Vùndåvana'daki adan-
m›Ël›k, vùndåvana bhajana sevgiliye adanmad›r: yena måì
upayånti te. Dolay›s›yla Krishna burada, ramanti olanlara yani
Kendisiyle zaten kar› koca iliËkisine eÊilimi olanlar›n kalplerine
ózel duygu ve ilham verdiÊini ve onlar›n da Kendisine upapati,
sevgili olarak geleceklerini sóyler. Burada Krishna asl›nda Ëóyle
der, "Bu sevgiliye adanma óylesine yücedir ki hem toplumun
hem de kutsal yaz›tlar›n kurallar›n› aËar. HerËeyden baÊ›ms›z-
d›r. Benimle olan baÊlant› düËünebildiÊiniz herËeyden baÊ›m-
s›zd›r. Son derece iÔten ve doÊald›r. Kutsal yaz›tlar›n veya top-
lumun onay›n› gerektirmez. Toplum iÔinde kutsal yaz›tlar›n ve
toplumun geleneklerine góre yaËayabilirsiniz ama iÔten iÔe
Benimsiniz. Yena måì upayånti te, bu adanm›Ëlara verdiÊim
ózel yónerge veya doÊa ya da iÔgórü budur."

Bir baËka deyiËle, bu adanm›Ëlar bir ikinci patinin yani eËin
onlarla Krishna'n›n aras›na girmesine izin vermezler. Toplumsal
yasalar›n veya kutsal yaz›tlar›n kurallar› dahilinde olsa bile,
ikinci birËeyin araya girmesine katlanamazlar. Onlar›n adan-
m›Ël›klar› óylesine yücedir ki, bütün Vedalar bu düËüncenin, bu
ilahÅ pozisyonun peËindedirler. 

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

çrÏmad-Bhågavatam 10.47.61

"GopÏlerin en yüce adanm›Ël›klar›na Vedalarda deÊinilse de,
onlar›n ne kadar yüce olduklar›n› Ëimdi anlayabiliyorum. Ah,
gopÏlerin lotus ayaklar›n›n tozunu baË›m›n üzerine koymak iÔin
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ne zaman Vùndåvana’da bir sarmaË›k olarak doÊum alacaÊ›m?
O ulu ruhlar Krishna’n›n kutsal lotus ayaklar›na s›Ê›nmak iÔin
toplumdan, dostluktan, aËktan, akrabalar›ndan ve hatta Vedik
ilkelerden bile vazgeÔtiler. "

Burada birËeye deÊinmek gerekiyor: parakÏyå-bhåva daha
kapsaml› bir uygulama alan›na sahiptir. ParakÏyå-bhåva sadece
sevgili adanm›Ël›Ê› anlam›na gelmez. Kutsal yaz›tlar›n ve
toplumun kurallar›n›, “onaylanmayan” bir iliËki uÊruna ÔiÊneme
duygusu sadece mådhura-rasada yani eË iliËkisinde mevcut
deÊildir. ParakÏyå sózcük anlam› olarak "baËkas›na ait" demek-
tir. Våtsalya-rasa, ebeveyn sevgisi ve sakhya-rasa, arkadaËl›k
da parakÏyå duygular›yla aË›lanm›Ët›r. Råga-marga’y› izleyen-
lere góre aËk›n yóntemi budur. 

Yaßodå’n›n durumunda, parakÏyå aËaÊ›daki forma bürünür:
Yaßoda Ëóyle der, "Baz›lar› Krishna’n›n benim oÊlum ol-
mad›Ê›n› sóylüyorlar. Devaki’nin oÊlu olduÊunu sóylüyorlar."
Bu duygu onun Krishna’ya olan sevgisini art›r›r, Ôünkü o zaman
Ëóyle düËünür, "Onu her an kaybedebilirim." Bu düËünce
Krishna’ya karË› daha yoÊun sevgi yarat›r. Hizmetindeki sevgiyi
art›r›r.

Sakhya-rasada da, parakÏyå duygular› mevcuttur. "Baz›
kiËiler Krishna’n›n Mathurå’dan geldiÊini ve tekrar Mathurå’ya
gideceÊini sóylüyorlar. O bize ait deÊil; o sadece bizim arka-
daË›m›z deÊil." S›Ê›r Ôoban› Ôocuklar›n zihinlerini bu korku dol-
durur ve endiËe duyarlar; Ëóyle düËünürler, "Onu her an kay-
bedebiliriz." Dolay›s›yla bu duygusall›k Ona sunulan dost hiz-
metini daha da yoÊun yapar. Bu aÔ›dan, Vùndåvana’daki duygu
bütünüyle parakÏyåd›r.

HizmetkÕrl›k ruhunda yani dasya-rasada da buna benzer
duygusall›k bulunur. Adanm›Ëlar Ëóyle hissederler, "Baz›lar›
Krishna’n›n Madhurå’dan geldiÊini, Vasudeva’n›n oÊlu
olduÊunu sóylüyorlar. Burada sadece bir süre kalacakm›Ë; bizler
gibi s›radan biri de deÊilmiË." Vùndåvana’da aËaÊ› yukar› bu
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düËünce geÔerlidir. Bu nedenle, parakÏyå sadece mådhura-
rasada mevcut deÊildir; Krishna hepsini ayn› duygusall›Ê›n
tutsaÊ› edebilir.

Mådhura-rasadaki parakÏyå Ôok ózel birËeydir. ÓzelliÊi
Ëuradan kaynaklan›r; mådhura-rasadaki parakÏyåda kutsal
yaz›tlara ve topluma karË› Ô›k›Ë daha fazlad›r. GopÏler iÔin ise
karË› Ô›k›Ë deÊildir. Mådhura-rasada onlar hem Vedalar›n hem
de toplumun yónergelerini ÔiÊnemek zorundad›rlar – o büyük
riski góze almal›d›rlar. DiÊer rasalarda sadece Ëu korku vard›r,
"Krishna’y› sürekli elimizde tutamayabiliriz, buradan gidebilir,
O bizlere ait deÊil..." Bu kuËku onlar›n hizmetlerinin yoÊun-
luÊunu art›r›r ama mådhura-rasada onlar Vedan›n ve toplumun
pozitif yónergelerini ÔiÊnemek zorundad›rlar. Bu otoritelere
karË› Ô›kmal›d›rlar, adeta günah iËleme riskini góze almal›d›rlar.
Mådhura-rasadaki parakÏyån›n ózel yap›s› budur, bu bak›mdan
adanm›Ël›Ê›n yoÊunluÊu en üst durumdad›r. Dolay›s›yla,
Krishna’n›n, ramanti olanlara yani Kendisiyle eË iliËkisi baÊlan-
t›s›nda olanlara ózel gónderme yaparak sózünü ettiÊi
parakÏyåya (yena måì upayånti te) yónelen ilham
Vùndåvana’daki bütün hizmetkÕrlarda mevcuttur.

Nihayet, Bhagavad-gÏtå’daki dórt ózlü ayetten sonuncusuna
geldik. 10.11:

te£åm evånukampårtham
aham ajñåna-jaì tamaè
naßayåmy åtma-bhåvastho
jñåna-dÏpena bhåsvatå 

Krishna der ki, "Onlara ózel merhamet góstermek iÔin, on-
lar›n kalplerine girerim ve bilginin lambas›yla cehaletlerini yok
ederim. "

Bu ayetin iÔsel anlam›n› Ô›karmak Ôok daha zor. Te£åm
evånukampårtham sózcükleri iki Ëekilde yorumlanabilir. D›Ë
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yoruma góre Krishna adanm›Ë kullar›na ilgi gósterir. ÍÔ yoruma
góre ise Krishna Ëóyle der, "Ben onlar›n ilgisini istiyorum: Ben
daha üstün mertebenin ilgisinin ózlemini duyuyorum."
Bhågavatam’da (10.82.44) Krishna Ëóyle der:

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

"Benim sevgili gopÏlerim, Bana baÊlanm›Ë olan herkes ken-
disini Ëansl› sayar ve o sayede ebedÅ nektar yaËam›na ulaË›r.
Ama kabul etmeliyim ki Ben Kendimi en Ëansl› addediyorum
Ôünkü kalplerinizde bulunan harikulade sevgiyle baÊlant› kur-
dum."

Yine de paradoks Ëudur ki bunca kederden ve kendilerini
sürekli Krishna’yla meËgul ettikten sonra Krishna o üst adan-
m›Ëlara saf bilgi verdiÊini sóylüyor gibi górünüyor ve onlar o
bilgiyle Brahman’a ulaËarak kurtuluË elde ediyorlar.
çaíkaråchårya’y› izleyenlerin ileri sürdükleri nokta budur. Ama
ben bunu baËka yónden ele ald›m. 

Jñåna-dÏpena zorlu bir ifade; "Ben onlar› bilgiyle ayd›n-
lat›r›m" – bu yüzden, ben baËka bir yorumda bulundum:
Krishna’n›n adanm›Ë kullar› taraf›ndan hissedilen ayr›l›k ac›lar›
en aË›r› düzeye ulaË›nca, Krishna birdenbire gelir ve kendisini
gósterir. ÓrneÊin, çacÏdevÏ, Nimai iÔin yemek piËirirken ayr›l›k
duygular› had safhaya ulaË›r ve sonra Onun lütfuyla, Nimai’nin
geldiÊini ve prasådam ald›Ê›n› net olarak górebilir. Ayn› Ëekilde
Vùndåvana’da ayr›l›k ac›lar› en üst dereceye ulaË›nca,
adanm›Ëlar birdenbire Ëunu górebilirler; "Krishna burada bizim-
le beraber." O halde Krishna merhametiyle góründüÊünü ve
onlar›n cehaletlerini, onlar›n ajñånalar›n› yok ettiÊini sóylerken
demek istiyor ki, adanm›Ëlar Benden ayr› oluËun deneyimini
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yaËarken ónlerinde belirip ayr›l›k nedeniyle duyumsad›klar›
karanl›Ê› yok ederim. O merhametinden ótürü onlara besin
saÊlar. Ve bu tür ilaÔ uygulan›nca, onlar yollar›na devam
edebilirler. Onun adanm›Ë kullar› Vùndåvana’da ayr›l›k ac›s›
hissettikleri zaman O bazen gelip Kendisini onlara góstermek
zorunda kal›r, "Ben aran›zday›m. Sizleri terketmedim." ÍlahÅ bil-
ginin ›Ë›Ê›yla karanl›Ê› kovmak bu anlama gelir: jñåna-dÏpena
bhåsvatå. Burada cehalet sózcüÊü veya ajñåna, jñåna-ßunya-
bhakti yani bilgiden baÊ›ms›z adanm›Ël›k demektir. Adanm›Ëlar
kendilerinin, lÏlån›n yani Yüce Tanr›’n›n oyunlar›n›n birer
parÔas› olduklar›n› düËünmezler. Hay›r; onlar›n adanm›Ël›klar›
bu türlü hesap kitaptan yoksundur. Bu jñåna-ßunya-bhakti’dir;
en masumdur.

Burada Krishna Ëóyle der, "Adanm›Ëlar›m›n hissettikleri
ayr›l›k ac›s›na katlanamam. Onlara koËmal› ve góstermeliyim,
"‘Buraday›m, anne. Górüyor musun? Buraday›m, yemek yiyo-
rum.’" Bazen çacÏdevÏ, Deity iÔin yemek haz›rlar ve sunduktan
sonra hepsinin yok olduÊunu górür. O zaman Ëóyle düËünür,
"Bu bir rüya m›yd›? Nimai’yi górdüm. Prasåda yiyordu ve
kuËkusuz kapta hiÔbir Ëey kalmad›. Oysa Nimai gideli Ôok
zaman oldu. Óyleyse bu prasåda’y› kim yedi? GórdüÊüm Ëey
neydi? Bir rüya m›yd›? Yoksa bir kópek mi gelip yedi? Ya da
bugün yemek yapmad›m da unuttum mu? Belki de bhoga’y›
Bala Gopåla deity’ye vermedim. Ne yapt›m peki?"

Bóylece, çacÏ’nin akl› kar›Ë›r. Bu onun ajñåna’s›, onun
"cehaleti"dir. O zaman çrÏ Chaitanya annesine bir adanm›Ë kul
gónderir, ona Ëóyle dedirtir, "Anneme Ëunlar› sóyle: bóyle
Ëeylerin olduÊu günlerde Ben gerÔekten de oraya giderim; onun
elinden yemek al›r›m. Bu bir rüya deÊildir. Anneme bunu hat›r-
lat ve onu teselli et. Ona benim geldiÊimi ve onun piËirdiÊi
prasådam’› yediÊimi sóyle. Ona bóyle olduÊunu sóyle."

ÍËte, Bhagavad-gÏtå’daki dórdüncü ózlü ayetin anlam› da
budur: Krishna merhametiyle adanm›Ë kullar›n›n ayr›l›k karan-
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l›Ê›n› yok eder. Bizlere Krishna’y› hat›rlatanlar ve bóylece
Ondan ayr› olmaktan doÊan karanl›Ê› kald›ranlar ise gerÔek
hümanistlerdir. Onlar en üstün Ôareyi daÊ›t›rlar. GopÏler
Krishna’ya Ëóyle derler: "Senin taraf›ndan yarat›lan bu ac›yla
k›vran›yoruz. Oysa Senin oyunlar›nla ilgili mesajlar bize yaËam
ve besin saÊl›yor. Bunlar› duymaya can at›yoruz; o zaman
yaËam bulduÊumuzu hissedebiliriz. Senin verdiÊin güvence ve
teselli d›Ë›nda ilaÔ yoktur: yanan kalbin ac›lar›ndan bizi sadece
o kurtarabilir." Onlar›n çrÏmad-Bhågavatam’daki ifadeleri
budur (10.31.9):

tava kathåmùtaì tapta-jÏvanaì
kavibhir Ïàitaì kalma£åpaham
ßravaòa-maígalaì ßrÏmad-åtataì
bhuvi gùòanti ye bhuridå janåè 

"Ah Krishna, bu dünyada hiÔ durmadan ac› Ôekiyoruz, oysa
sadece Senin sózlerinin ve oyunlar›n›n nektar›n› duymak bize
can verir ve dahas› günahkÕr tepkilerimizin hepsini yok eder. Bu
tür duyma kutsald›r ve bizi manevÅ zenginlikle doldurur. Tanr›
Kat›n›n bu mesaj›n› aktaran kiËiler insan toplumu iÔin en büyük
sosyal yard›m› yap›yorlar ve asl›nda onlar en yüce hümanistler-
dir."
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GåyatrÏ Mantra

Brahma gåyatrÏnin anlam› bizleri çrÏmad-Bhågavatam'›n
ana fikrine gótürmelidir. GåyatrÏ mantra ve çrÏmad-
Bhågavatam bir ve ayn›d›r. Vedånta-søtran›n ózüdür. çrÏmad-
Bhågavatam gåyatrÏ'nin detayl› yorumudur:

artho 'yam brahma-søtråòåì
bhåratårtha-viniròayaè
gåyatrÏ-bhå£ya-rupo 'sau
vedårtha-paribùìhitaè

Garuàa Puråòa

GåyatrÏ mantran›n anlam›n›n çrÏmad-Bhågavatam doÊrul-
tusunda olmas› gerekir. Bunun nas›l mümkün olduÊunu
incelersek gåyatrÏ mantray› çrÏmad-Bhågavatam'a gótüren
basamaklar› bulacaÊ›z.

GåyatrÏ ne anlama gelir? GåyatrÏ sózcüÊü iki Sanskrit
sózcükten: gånat (Ëark› olarak sóylenen) ve tråyate (kurtuluË
saÊlayan) sózcüklerinden oluËur. Bu, "KurtuluËumuzu,
ózgülüÊümüzü, azad oluËumuzu elde edebileceÊimiz bir ÔeËit
Ëark›," demektir. GåyatrÏ veda-måtå, Vedalar'›n annesi diye
bilinir. GåyatrÏ tüm Veday› doÊurmuËtur. EÊer Vedik Ô›kar›m›,
en yoÊun ózlü sózden en kapsaml› ifadeye kadar inceleyecek
olursak onun oìkara ile: Vedik oì hecesiyle baËlad›Ê›n›



górürüz. O gerÔek, gåyatrÏ mantra olarak ifade edilir, sonra
Vedalar formunda górünür, daha sonra ise Vedånta-søtra for-
munda ortaya Ô›kar. Ve nihayet, Vedik Ô›kar›m en mükemmel
ifadesine çrÏmad-Bhågavatam'da ulaË›r. Vedik bilginin anlam›
ve amac› bu doÊrultuda geliËtiÊi iÔin gåyatrÏ mantra kendi
iÔerisinde çrÏmad-Bhågavatam'›n anlam›n› yani Tanr› Kat›n›n
Krishna kavram›n›n en üstün kavram olduÊunu bar›nd›rmak
durumundad›r.

GåyatrÏ mantran›n anlam› bu olmal›d›r ancak buradaki sorun
çrÏmad-Bhågavatam'›n (Krishna kavram›n›n) gåyatrÏ'nin rah-
minden nas›l Ôekilip Ô›kar›lacaÊ› sorunudur. JÏva GoswåmÏ'nin
bu türlü bir yorumda bulunduÊunu duymuËtum ama nerede
yaz›l› olduÊunu bulamam›Ët›m. GåyatrÏ'ye Krishna bilinci
doÊrultusunda anlam verdiÊini duymuËtum. Herneyse, iÔimde
Krishna kavram›yla ilgili anlam› Ô›karma eÊilimi uyand›.

GåyatrÏ'nin genel anlam› "ózgürlük bahËeden Ëark›'d›r."
ÓzgürlüÊün pozitif bir anlam› olmal›d›r. Ózgürlük negatif taraf-
tan kurtuluË deÊil, pozitif kazan›m olmal›d›r. çrÏmad-
Bhågavatam'da Ëu aÔ›klama yap›lm›Ët›r: muktir hitvånyathå
røpaì svarøpena vyava£thitiè — mümkün olan en üstün pozitif
pozisyonu elde etmediÊimiz takdirde ve elde etmediÊimiz
sürece, gerÔek mukti, gerÔek kurtuluË gerÔekleËmez. Salt negatif
boyuttan geri ÔekiliË ózgürlük olarak adland›r›lamaz. Hegel,
yaËam›m›z›n hedefinin self-determinasyon (kendi geleceÊini
belirleme) olduÊunu sóylemiËtir. Bizler organik bütün iÔindeki
normal iËlevimizi belirlemek zorunday›z — bu salt negatif
taraftan azad oluË deÊil, hizmet ülkesinde pozitif bir iËleve
kat›lmakt›r. YaËam›n en üstün kazan›m›n›n bu olduÊu kabul
edilir. GåyatrÏ'nin gerÔek anlam› budur.

GåyatrÏ sózü Sanskrit dilindeki iki kókten gelir: gånat ve
tråyate. Tråyate son mertebeye pozitif ulaËma demektir
(sva-røpena vyava£thitiè). Ve gånat salt ses deÊil, müzikal ses
anlam›na gelir. Bize en üstün pozitif ózgürlüÊü bahËeden o
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müzikal ses, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun saíkÏrtana's›na ve
çrÏ Krishna'n›n flüt-ezgisine dikkat Ôeker. 

Brahma-gåyatrÏ mantran›n anlam› Ëóyledir: Ílk sózcük oì-dur.
Oì herËeyi iÔinde bar›nd›ran tohum mantrad›r. Bir sonraki sóz-
cük bhørdur. Bhør nerede olduÊumuzu gósterir, Bhø-loka,
deneyimlerimizin dünyas›. Daha sonraki sózcük bhuvaè.
Bhuvar-loka zihinsel kazan›m dünyas›d›r. Deneyimimizin
dayanaÊ›, arka plan›d›r. Èu an iÔinde bulunduÊumuz deneyim
pozisyonumuz, zihinsel kazan›m›m›z›n sonucudur. Buradaki
deneyim dünyas›nda bulunuyor olmam›z tesadüf eseri deÊildir;
geÔmiË karmam›zla bu pozisyonu elde ettik. Fiziksel alan, Ëu an
iÔinde olduÊumuz deneyim dünyas›, geÔmiË zihinsel dürtülerin
sonucudur. Ve geÔmiË karman›n ince dünyas›, zihinsel alan
Bhuvarloka diye bilinir.

Mantrada bir sonraki sózcük svaè't›r. Bhuvarloka'n›n
üzerinde Sva-loka vard›r. Zihin dünyas› (Bhuvarloka), kabul ve
red anlam›na gelir: ne yapmal›, ne yapmamal› — "Bunu seve-
rim, onu sevmem." Halbuki Sva-loka karar boyutudur, ak›l
dünyas›d›r (Buddhiloka). Akl›m›z bize Ëóyle der, "Bundan
hoËlanabilirsin ama yapma, aksi halde kaybeden olursun." O
boyut, muhakeme boyutu Sva-loka diye bilinir. Bóylece, bu
maddesel dünya üÔ genel katmandan oluËur; bhør, fiziksel
dünya, bhuvaè, zihinsel dünya ve svaè, ak›l dünyas›.

KuËkusuz daha detayl› bir analiz, yedi tabakan›n varl›Ê›n› aÔ›Êa
Ô›karacakt›r: Bhør, Bhuvaè, Svaè, Mahå, Jana, Tapa ve Satyaloka.
Bu konu Sanåtana GoswåmÏ taraf›ndan Bùhad-Bhågavatåmùtam'da
detaylar›yla ele al›nm›Ët›r. Burada bu yedi katman üÔ deneyim
boyutunda ózetlendi: fiziksel, zihinsel ve ak›lsal. Bu üÔ deneyim
boyutu tat sózcüÊü ile ózetlenir. 

Brahma-gåyatrÏ'deki bir sonraki sózcük savitur'dur. Savitur
genelde sørya, güneË demektir. Ve güneË ise simgesel olarak
gósteren veya ayd›nlatan demektir: górmemizi saÊlayan Ëey. Bu
dünyadaki üÔ kaba ve ince katman bize ózel birËey vas›tas›yla,
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savitur vas›tas›yla gósterilir. Peki o nedir? Ruhtur. Asl›nda
dünya bize güneË vas›tas›yla deÊil ruh vas›tas›yla gósterilir.
Bize gerÔekten de idrak veren ve kaba Ëeyleri górmemize izin
veren nedir? Górmemize yard›mc› olan, asl›nda güneË deÊildir:
bizler ruhun yard›m›yla górürüz. Bu Bhagavad-gÏtå'da mevcut-
tur (yathå prakåßayaty ekaè kùtsnaì lokam imaì raviè). Ruh
ayn› güneË gibi bize bu dünyay› gósterir. Gózlerimize rengi
güneË gósterebilir, ses dünyas›n› kulak gósterebilir, dokunma
dünyas›n› ise el gósterebilir. Ama asl›nda merkezde ruh vard›r.
Bu dünyaya ›Ë›k tutan, bizim Ôevreyi, alg›lama dünyas›n› kavra-
mam›z› saÊlayan ruhtur. Her türlü alg›lama yaln›z ruh sayesinde
mümkündür. Burada, genellikle güneË demek olan savitur
sózcüÊü, yaln›zca ruh anlam›na gelebilir, Ôünkü ruh bize ayn›
güneË gibi herËeyi gósterir.

Bhør, fiziksel boyut, bhuvah, zihinsel boyut ve svah, ak›l
boyutu ile temsil edilen varoluËumuzun yedi katman›, burada bir
tek mevcudiyete indirgenmiËtir: tat — "o." "O", güneË yani
buradaki anlam›yla ruh taraf›ndan gósterilir. Buradaki ruh birey-
sel ruh demektir. Bu dünyan›n nedeni bireysel ruhtur. Zihin dün-
yan›n iÔerisinde deÊildir ama dünya zihin iÔerisindedir.
Berkeley dünyan›n zihinde olduÊunu sóyledi. Burada herËeyin
güneË yard›m›yla górüldüÊü belirtiliyor. EÊer güneË yoksa
herËey karanl›kt›r — hiÔbir Ëey górülemez. O halde ›Ë›k
olmadan hiÔbir Ëey górülemez. Ve daha ileri bir anlamda, ›Ë›k
ruh anlam›na gelir. Ruh óznedir ve ruhun nesnesi ise bu
dünyadaki yedi deneyim boyutudur.

GåyatrÏ mantra'daki bir sonraki sózcük varenyaì'd›r. Varen-
yaì, pøjya demektir: ibadet edilen, sayg›n. Bu da gósteriyor ki,
ruh bu boyutta yani nesnel dünyada ózne olduÊu halde, ruhun
sayg› góstermesini ve ibadet etmesini gerektiren bir baËka ülke
vard›r ki o da Süper ruh alan›d›r.

AËk›n varoluËun o tap›las› boyutu bhargo diye bilinir.
Bhargo süperóznel alan, Süper ruhun alan› demektir. çrÏmad-
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Bhågavatam'›n ilk ayeti bundan sóz eder: dhåmnå svena sadå
nirasta-kuhakaì satyaì paraì dhÏmahi. çrÏla Vyåsadeva bura-
da bambaËka bir dünyay› ele alacaÊ›n› sóyler; Onun saf ihtiËam›
óylesine yücedir ki, kendi ›Ë›n›yla bütün yanl›Ë alg›lamalar bir
kenara itilir. Ózne ruhtur ve ruhun nesnesi ise bu deneyim dün-
yalar›d›r. Ve süperózne ise ózneden, ruhtan üstün olan sayg›n
bólgedir — süper óznel bólgedir.

Bhargo sózcüÊü "ruhtan daha ince" ve "ruhtan daha ónemli bir
pozisyona sahip" anlam›na gelir. O halde bu Süper ruhtur,
Paramåtmå'd›r. KuËkusuz, genel anlamda, bhargo ›Ë›k demektir.
Bir X-›Ë›n› s›radan gózün góremediÊi Ëeyi bize nas›l gósterirse,
bhargo da svarøpa-ßakti'dir: daha üstün, ruhu aÔ›Êa Ô›karabile-
cek daha güÔlü ›Ë›kt›r. Ve o enerji — bhargo — kime aittir?
Deva'ya aittir. Deva sózcüÊünün anlam› nedir? Deva, "güzel ve
oyunbaz olan" anlam›na gelir, yani çrÏ Krishna: Güzel GerÔek.
O ay›rt edilmez bir unsur deÊildir, lÏlå ile, oyunlarla doludur.
Deva oyunlar›n ve güzelliÊin birleËmiË halidir ve bu da Krishna
demektir.

Onun ülkesi bhargo'dur, ›Ë›l ›Ë›ld›r ve varenyaì'd›r, jÏva-ruh
taraf›ndan sayg› gósterilmelidir. Svarøpa-ßakti'nin yap›s› nedir?
Vaibhava'd›r, çrÏmatÏ RådhårånÏ'nin uzant›s›d›r. O Krishna'ya
hizmet etmek iÔin hizmetin bütün sorumluluÊunu ve enerjiyi
elinde tutar. Bhargo, vaibhava kadar yani çrÏmatÏ RådhårånÏ'nin
bedeninin uzant›s› kadar ónemlidir. O Krishna'n›n hizmeti iÔin
herËeyi iÔerir. Bhargo Mahåbhåva'y›, yónetilen eËi temsil eder;
deva, Krishna ise Rasaråja'd›r, yóneten eËtir.

GåyatrÏ mantrada bizden Ëu istenir, bhargo devasya dhÏmahi:
"gel meditasyon yap." O adanm›Ël›k boyutunda ne tür meditas-
yon mümkündür? Soyut meditasyon deÊil, hizmetin geliËtiril-
mesi — kù£òånußilanam. DhÏmahi, "kendiliÊinden varolan ak›Ëa,
Vùndåvana'daki adanm›Ël›k ak›nt›s›na kat›lmak" anlam›na gelir.
Ve sonuÔ ne olacakt›r (dhiyo yo naè pracodayåt)? GeliËme kapa-
sitemiz artacakt›r. Biz hizmet ettikÔe, karË›l›k olarak hizmet
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etmek iÔin daha büyük kapasiteye ve arzuya sahip olacaÊ›z —
bankadaki kapitale faiz eklenmesi gibi (dåsa kari'vetan more
deha prema-dhana). Bu Ëekilde, bizim adanm›Ël›k ilkemiz
tekrar tekrar art›Ë gósterecektir. DhÏmahi, årådhana yani ibadet
demektir. Onu årådhåna, pøja, sevå — ibadet, tap›nma, aËkla
yap›lan hizmet olarak aÔ›klamak gerekir. DhÏ sózcüÊü, genelde
akl›m›z yard›m›yla geliËtirdiÊimiz Ëey anlam›na gelen buddhi
sózcüÊünden al›nm›Ët›r. Oysa buradaki, dhÏ, hizmeti
geliËtirmemiz iÔin bu mekÕna inen o sayg›n akla bir gónderme-
dir. O halde dhÏmahi soyut meditasyon deÊil adanm›Ë hizmet an-
lam›na gelir. GåyatrÏ mantran›n temel anlam› budur. 

GåyåtrÏ, kurtuluËa gótüren Ëark›, ayn› zamanda saíkÏrtana
demektir. KÏrtana da Ëark› olarak sóylenir ve bizi en üstün
hedefe doÊru geliËtirir. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
saíkÏrtana's› bizleri en üstün hizmet pozisyonundaki yerimize
yerleËtirir. O halde, brahma-gåyatrÏ Mahåprabhu ile baÊlant›l›
olarak Krishna-kÏrtana anlam›n› kazan›r. Ard›ndan da
Vùndåvana'ya ve flüt-kÏrtana'ya ulaË›r. Ve bizler Vùndåvana'ya
girince, orada Krishna'n›n tatl› flüt sesi, Tanr›'n›n bütün
hizmetkÕrlar›n› kendilerine ait iËleriyle górevlendirir. Flüt
Ôald›Ê› zaman, gopÏler ve diÊerleri, kendi górevlerine yónelirler.
Gece vakti, gopÏler flüt sesini duyunca, Ëu düËünceyle
Yamunå'ya koËarlar, "Ah, Krishna orada." Ve Yaßoda,
Krishna'n›n flüt sesini duyunca Ëóyle düËünür, "OÊlum orada.
Yak›nda eve gelir." Bóylelikle flütün sesi, Lord'un bütün
hizmetkÕrlar›n› kendi yerlerine yerleËtirir ve górevlerine ózen
góstermeleri iÔin ilham verir. 

Sanskrit dilindeki gåyatrÏ mantra yorumumda, Ëóyle yazm›Ët›m,
dhÏrårådhanam eva nånyaditi tad rådhå-padaì dhÏmahi: DiÊer
bütün hizmetler tam olarak RådhÏka'yla temsil edilir. Hepsi, ayn›
dallar gibi Onun parÔas›d›r. Mådhura rasa en baË rasad›r, mukhya-
rasad›r, bütün rasalar›n kar›Ë›m›d›r. çrÏmatÏ RådhåranÏ, Mahåb-
håva'd›r — O bütün hizmet yaklaË›m›n› temsil eder.
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GåyatrÏ mantra olarak ifade edilen çrÏ Krishna'n›n flüt Ëark›s›,
bizlere hizmetimizi hat›rlat›yor ve bizleri hizmetimizle górevlen-
diriyor. Hizmetimiz nedir? Hizmetimiz kendimizi çrÏmatÏ
RådhårånÏ'nin hizmetine teslim etmektir — RådhårånÏ'nin óneri-
sini kabul etmektir. GåyatrÏ mantra bizleri çrÏmatÏ RådhårånÏ'nin
lotus ayaklar›na ózen góstermemiz konusunda, Ona itaat etmemiz
konusunda uyaracakt›r — çrÏ Rådhå'n›n hizmeti budur.
Dolay›s›yla, gåyatrÏ mantran›n anlam›ndan rådhå dasyam, kendi
geleceÊini belirleme (svarøpena vyavasthitiè) Ô›kar›lm›Ët›r.

Bu arada, våtsalya ve sakhya rasadaki k›smÅ roller ózgün
mådhura rasan›n, eËler aras› sevginin parÔalar›d›r. Våtsalya
rasadaki adanm›Ë kul, Nanda ve Yaßoda'ya hizmet edecektir,
sakhya rasadaki adanm›Ë ise çrÏdåma ve Sudåma'ya hizmet
edecektir ama nihai olarak bütün sistem tek bir kavram olarak
RådhårånÏ'nin iÔindedir.

Rådhå-dåsyam, çrÏmatÏ RådhårånÏ'ye hizmet, gåyatrÏ
mantra'dan Ô›kar›lacak nihai anlamd›r. YaËam›m›z›n en yüce
hedefi budur. Aksi düËünülemez. çrÏmad-Bhågavatam
Vedalardan, Upani£adlardan ve pek Ôok kutsal yaz›ttan
Ô›kar›lacak nihai veya en geliËmiË tanr› kavram›d›r. Vahyolunan
gerÔek, doruk noktas›na, en yüksek pozisyonuna çrÏmad-
Bhågavatam taraf›ndan verilen kavramda ulaË›r. çrÏmad-
Bhågavatam bize en üstün fark›ndal›Ê›n, kendi geleceÊini belir-
lemenin, çrÏmatÏ RådhårånÏ'nin hizmetinde bulunacaÊ›n› —
onun rehberliÊinde çrÏ Krishna'ya hizmet edebileceÊimizi
óÊretir. Bizler Onun hizmetiyle doÊrudan bir iliËkinin ózlemi
iÔindeyiz. 

O halde, bhargo sózcüÊünün iÔsel anlam› ve aÔ›klamas› nedir?
Bhargo vai vù£abhånuja-åtmå-vibhava-eka-årådhana-ßrÏ-pøram.
Bhånu güneË veya "›Ë›Ê›yla bize gósteren" demektir. RådhårånÏ,
Vù£abhånu'nun k›z›d›r. Onun iÔin bhånu sózcüÊünü seÔtim.
Onun kiËisel óz-yay›l›m› iÔin vaibhava sózcüÊünü kulland›m.
Vaibhava "d›Ëar›ya Ô›kan" veya "óz-yay›l›m" demektir.
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Pråbhava merkezde olan, vaibhava ise d›Ësal uzant› demektir.
Svarøpa-ßaktÏ'nin ózü çrÏmatÏ RådhårånÏ'dir ve svarøpa-ßaktÏ'nin
tamam› çrÏmatÏ RådhårånÏ'nin óz-yay›l›m›d›r. Onun güzel
hizmetinin kenti, yani Onun güzel hizmetinin ülkesi, mekÕn›
svarøpa-ßaktÏnin tamam›d›r. 

IË›nlar güneËten nas›l yay›l›rsa, tüm iÔsel enerji de
Mahåbhåva'n›n, çrÏ Rådhikå'n›n yay›l›m›d›r. O kendisini son
derece güzel bir ›Ë›lt› alan›, iÔsel enerji alan› olarak geliËtirmiËtir
ve bununla Lord'una hizmet eder. Bütün bu gerekli Ëeyler
Ondan ortaya Ô›kar. O Lord'una hizmet etsin diye d›Ëar› Ô›karlar.
Bütün iÔsel enerji, óz halinde yoÊunlaËt›Ê› zaman bu
Mahåbhavå'd›r, RådhårånÏ'dir. Ve RådhårånÏ hizmet etmek
isteyince, Kendisini s›n›rs›z ÔeËitlilikte yayar. Ve Baladeva ve
Yogamåyå'n›n katk›lar›yla, bütün ruhanÅ dünya, Vùndåvana,
Mathurå ve Vaikunéèa da dahil, çrÏmatÏ RådhårånÏ'ye, çrÏ
Krishna'n›n hizmetinde yard›mc› olmak üzere geliËime uÊrar.

Bóylece, gåyåtrÏ mantradan, rådhå-dåsyam; çrÏmatÏ
RådhårånÏ'ye hizmet anlam›n› Ô›kard›m ve Sanskrit dilinde
yazd›Ê›m ayetle ifade etmeye Ôal›Ët›m. 

Gaura Haribol! 
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Yazar Hakkında

Kutsal Lütuflar› çrÏla Bhakti Rak£ak çrÏdhar Deva-GoswåmÏ
Mahåråj 1895 y›l›nda Hindistan'›n Bat› Bengal eyaletindeki
HåpånÏya'da doÊdu. 1927 y›l›nda Gauàiya Maéh'›n kurucu-åcåryas›
ve yirminci yüzy›l›n baËta gelen Vai£òava alimi olan çrÏla
Prabhupåda Bhaktisiddhånta SaraswatÏ Thåkura'n›n óÊren-
ciliÊine inisiye oldu. çrÏla çrÏdhar Mahåråj'›n kutsal yaz›tlarla
ilgili dehas›, derin fark›ndal›klar› ve Gauàiya Vai£òavizm'in
adanm›Ël›k ilkelerini harfi harfine uygulamas›, ona 1930 y›l›nda
vazgeÔmiËlik mertebesi olan sannyåsa ünvan›n› veren çrÏla
Bhaktisiddhånta SaraswatÏ taraf›ndan k›sa zamanda fark edildi.
Ad›, Bhågavatam'›n yorumcusu çrÏdhar SwåmÏpåda'ya ithafen,
Bhakti Rak£ak çrÏdhar yani "adanm›Ël›k bekÔisi"oldu.

Bhaktisiddhånta SaraswatÏ, onun Gauàiya Vai£òava Ôizgisini
yanl›Ë tan›mlamalardan, sapmalardan korumaya ózellikle uygun
olduÊunu górmüËtü. Bhaktisiddhånta SaraswatÏ, onun
Bhaktivinoda ëhåkura'y› óven, Sanskrit dilinde kaleme ald›Ê›
kompozisyonlardan birini okuyunca Ëóyle dedi, "Èimdi tatmin
oldum, ben gittikten sonra hiÔ olmazsa bir kiËi benim vard›Ê›m
sonuÔlar› (bhakti siddhånta) temsil edebilecek."

çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ayr›ld›ktan sonra, çrÏla
çrÏdhar Mahåråj, kutsal Ganj k›y›s›nda, çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'nun kutsal topraÊ› NabadwÏpa Dhåma'da çrÏ
Chaitanya Såraswat Måth'›, kendi tap›naÊ›n› kurdu. çrÏ
Chaitanya'n›n óÊretilerini derinlemesine ózümsedikten sonra ózgün
metinler yazmaya baËlad›. Ílk eseri çrÏ çrÏ Prapanna-jÏvanåmùtam,



teslimiyetin kutsal yaz›tlara dayal› etrafl› bir incelemesidir.
Kutsal Lütuflar› say›s›z Ëark›, dua ve yorum yazm›Ët›r. Bu
ónemli eserler aras›nda Bhaktivinoda ëhåkura'n›n çaraòagati
yorumu, Bhagavad-gÏta ve Bhakti-rasåmrta-sindhu'nun Bengali
Ôevirisi ve Chaitanya-lÏlå'y› ózetleyen kendi ózgün Sanskrit
Ëiiri, Prema-dhåma-deva-stotram bulunmaktad›r. Rupånuga
Gauàiya Sampradåya'ya yapt›Ê› seÔkin katk›s›, çrÏmad-
Bhågavatam doÊrultusunda  yorumlad›Ê› gåyatrÏ-mantrad›r.

Íngilizceye Ôevirisi yap›lm›Ë ózgün eserleri Ëunlard›r:
GΩzel Tanr›'n›n Gizli Hazinesi (Bhagavad-gÏta) ve Teslim Ol-
muË Ruhlar›n YaËam Nektar›: Pozitif ve Ílerici ÓlΩmsΩzlΩk
(çrÏ çrÏ Prapanna-jÏvanåmùtam).

çrÏla çrÏdhar Mahåråj ileri yaËta, fark›ndal›Ê›n›n en olgun
dóneminde çrÏla Saraswati ëhåkura'n›n ve ondan ónceki yüce
åchåryalar›n óÊretileri ile ilgili kapsaml› konuËmalar yapt›.
Íngilizce olarak yay›nlanm›Ë eserlerinden baz›lar› Ëunlard›r:
çrÏ Krishna'y›, GΩzel GerÔeÊi Aray›Ë, çrÏ Guru ve LΩtfu, ÍlahÅ
AËk›n Alt›n Volkan›, Kay›p HizmetkÕr› Sevgiyle Aray›Ë, Bilincin
Óznel Evrimi, çrÏ çrÏ Prapanna-jivanåmùtam: Teslim OlmuË
Ruhlar›n YaËam Nektar›, Kalp ve Hale, Kutsal UÊraË, Alt›n
Merdiven, Yuvan›n Rahatl›Ê›, ÍÔsel Doyum ve Adanm›Ël›k
BekÔisinin Vaazlar› I-IV.

1988 y›l›ndaki ayr›l›Ë›ndan sonra, yerine en sevgili óÊrencisi
ve halefi çrÏla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj
geÔti. 
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SózlΩk
A

åchårya: ManevÅ óÊretmen, kut-
sal metinlere vak›f olan ve kendi
órneÊiyle óÊreten kiËi.
Arjuna: BeË Pandava kardeËden
biri; Lord Krishna Kuruk£etra
savaË›nda onun arabac›s› oldu.
Äryanlar: Vedalar›n tanr› inan-
c›na dayal›, soylu idealini izleyen
insanlar. Bu terim genelde yan-
l›Ël›kla Vedik kültürü izlemiË
olan eski bir soy iÔin kullan›l›r.

B
Baladeva: Lord Krishna’n›n
erkek kardeËi.
Bhagavad-gÏtå: Vedik geleneÊin
en üstün yaz›t›, Krishna'n›n adan-
m›Ë kulu Arjuna'ya aktard›Ê› 18
bólümden (700 ayetten) oluËan
óÊreti.
Bhaktivedånta SwåmÏ Mahåråja:
Oì Vi£òupåda çrÏla A.C.
Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda,
Krishna Bilinci hareketinin Bat›
Dünyas›ndaki óncüsü, bu kitab›n
yazar› olan Om Vishnupåd çrÏla
Bhakti Rakshak çrÏdhar Dev Gos-
wåmÏ Mahåråja’n›n ruhanÅ kardeËi.  
Brahmå: Evrendeki ilk canl›
varl›k, Yüce Lord’un deneti-

minde ÔeËitli yaËam formlar›n›,
gezegenleri, yaËam koËullar›n›
yaratan yar› tanr›.
Brahman: Yüce Lord’un gayri
Ëahsi, herËeyi kaplayan yónü.
Brahma-SaìhÏtå: Lord Brah-
må’n›n Lord Krishna’ya sunduÊu
dualardan oluËan ve Caitanya
Mahåprabhu taraf›ndan Güney
Hindistan’da keËfedilen metin.   

C
Chaitanya-caritåmùta: Kù£òadåsa
Kaviråja GoswåmÏ’nin Lord
Caitanya’n›n yaËam› ve felsefesi
üzerine yazd›Ê› eser. 

D
Devaki: Vasudeva’n›n eËi, Lord
Krishna’n›n óz annesi.

G
Goloka: Vaikuntha’n›n en yüce
boyutu.
gopÏler: Krishna’n›n s›Ê›r Ôoban›
olan k›z arkadaËlar›. 
GoswåmÏ: Duyular›n› kontrol al-
t›na alm›Ë kutsal kiËi.
Govinda: Íneklere, topraÊa ve
duyulara zevk veren Lord Krishna
guòa — (maddesel doÊaya ait)
nitelik hali, ip, baÊ. (üÔ guna: sat-
va guna, raja guna, tama guna).  
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J
jÏva(jÏvåtmå): Ebedi bireysel ruh.

L
lÏlå: Dinamik ebedi oyunlar.

M
Månu Saìhitå: Ínsan toplumu
iÔin Vedik yasa kitab›
Mathurå: Lord Krishna'n›n
doÊum yeri.
mantra: DüËünceleri karanl›ktan
kurtaran, ruhanÅ fark›ndal›k
uyand›ran titreËime sahip hece,
sóz veya bir dizi sózcük.

N
Nanda Mahåråja: Vraja kral›,
Lord Krishna'n›n üvey babas›.
Nimai Pandit: (bkz.) çrÏ Krishna
Caitanya Mahåprabhu.
Nityånanda Prabhu: Lord
Krishna'n›n kardeËi olan
Balaram'›n Kali yuga'daki enkar-
nasyonu, merhametiyle düËmüË
ruhlara ilahÅ aËk daÊ›tan ilk guru.

P
Patañjali: Sekiz basamakl› yoga
sisteminin  kurucusu.
premå: Bencil duygudan ar›nm›Ë
saf Tanr› AËk›.
Puråòalar: Vedalar›n on sekiz
adet tarihsel eki.

Puri (Jagannatha Puri): Hindis-
tan'in Orissa bólgesinde Lord
Kù£òa'ya, evrenin Lord'u Lord
Jagannåtha olarak ibadet edilen,
Jagannatha tap›naÊ›n›n bulun-
duÊu kutsal kent.

R
Rådhå, RådhåraòÏ, Rådhikå:
Tanr›'n›n iÔsel vecd enerjisi,
Onun en yak›n eËi, sevgilisi (hlå-
dini-ßakti), hizmetkÕr›.
Råhu: GüneË ve ay tutulmas›n›n
nedeni. Srimad Bhagavatam’da
aÔ›kland›Ê› üzere Råhu, güneËi ve
ay› yakalay›p yutan ve yayd›klar›
›Ë›Ê› yok ederek tutulmaya neden
olan bir Ëeytand›r. Tanr›lar, ok-
yanusu Ôalkalayarak nektar (Am-
rita) Ô›kard›klar› zaman k›l›k
deÊiËtirip aralar›na girmiË ve bir
k›sm›n› iÔmiËti. GüneË ve ay onu
fark ettiler ve Vi£òu’ya haber ver-
diler, Vi£òu da baË›n› kesti ama
Råhu ólümsüzlük nektar›ndan
iÔtiÊi iÔin baË› gezegen olarak
gókyüzüne kondu. Råhu güneËten
ve aydan intikam almak iÔin
zaman zaman onlar› yutar (aÔ›k-
lama: Sripad Bhakti Lalita Akinc-
han Maharaj).  
Rupa Goswami: çrÏ Caitanya
Mahåprabhu’nun Vùndåvan’l› alt›
refakatÔisinin ónderi. (Alt›

158 BÍLÍNCÍN ÓZNEL EVRÍMÍ



refakatÔi: çrÏ Røpa GoswåmÏ, çrÏ
Sanåtana GoswåmÏ, çrÏ Rag-
hunåtha Bhaééa GoswåmÏ, çrÏ
JÏva GoswåmÏ, çrÏ Gopåla Bhaééa
GoswåmÏ, çrÏ Raghunåtha dåsa
GoswåmÏ).

S
çacÏdevÏ: Lord Caitanya’n›n
annesi.
ßålagråma ßilå: Lord Nåråyan’›n
yuvarlak taËtan Deity’si. “çrÏla
çridhar Mahåråj, çrÏ Krishna’y›
Aray›Ë adl› kitab›n›n Onuncu
Bólümünde Ëu aÔ›klamay› yapar:
‘Deity maddesel duyular›m›za
tahta, taË veya toprakm›Ë gibi
górünür ancak bu bizlerin kirli
bak›Ë›m›zdan kaynaklan›r... biz-
ler onun maddesel malzemeden
yap›lm›Ë olduÊunu düËün-
memeliyiz. Gidip o Deity’nin
karË›s›nda durduÊumuz zaman
onu górebilirim diye düËün-
memek gerekir; O beni górüyor
diye düËünmeliyiz. O óznel
boyuttad›r; ben ise Onun nes-
nesiyim. O bizleri ar›nd›rmak iÔin
merhametiyle bizi górüyor.
Bak›Ë›m›z› bu Ëekilde uyar-
lamal›y›z.” (aÔ›klama: Sripad
Bhakti Lalita Akinchan Maharaj)   
çaíkaråchårya: advaita (birlik)

doktrinini yerleËtiren büyük filo-
zof.
Såíkhya felsefesi: Madde ve
ruh-can› Ôózümleyerek birbirin-
den ay›rt eden felsefe.
saíkÏrtana: Tanr›’n›n adlar›n›n
toplulukla zikredilmesi.
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu:
çrÏ Krishna Caitanya Mahåprabhu
(Nimai Pandit) ; Lord Krishna'n›n
Kali ÇaÊ›ndaki alt›n renkli enkar-
nasyonu; 15. yüzy›l›n sonlar›nda
Bat› Bengal — Nabadwip'te zu-
hur eden ve Kali-yuga iÔin en üs-
tün ruhanÅ uygulamay› (yuga-
dharma) yani Tanr›'n›n kutsal ad-
lar›n›n toplu olarak sóylenmesi
(sankirtan) hareketini baËlatan
enkarnasyon.
çrÏmad-Bhågavatam: Vyåsade-
va'n›n Yüce Tanr›'ya sunulan saf
adanm›Ël›k hizmetini anlatt›Ê›
kutsal metin.  
svarøpa-ßakti: Kù£òa’n›n diËil
iÔsel enerjisi, yogamåyå, dinamik
ebedi oyunlar›n ruhanÅ boyutun-
dan sorumlu sistem. 

V
Vaikunéèa: Maddesel dünyan›n
ótesindeki ebedÅ varoluË mekÕn›,
doÊum ve ólümün bulunmad›Ê›
ruhanÅ gezegenler.
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Vai£òava: Yüce Tanr›'n›n has
kulu.
Vasudeva: Lord Krishna'n›n óz
babas›.
Våsudeva: Vasudeva'nin oÊlu
Kù£òa.
Vedalar: Dórt ózgün kutsal metin
(Rg, Såma, Atharva, Yajur).
Vi£òu: Her yere yay›lm›£ olan
Yüce Lord — (i) ruhanÅ gókte,
gayri£ahsÅ Brahman'›n yukar›-
s›nda bulunan say›s›z Vaikuòé-
ha gezegeninin her birinde
mevcut olan, Lord Kù£òa'n›n
dórt kollu mutlak yay›l›mlar›;
(ii) KåraòåròavaßåyÏ Vi£òu veya
Mahå-Vi£òu; (iii) Maha-Vi£òu'dan
yay›lan ve her evrene giren
GarbhodakaßåyÏ Vi£òu; (iv)
GarbhodakaßåyÏ Vi£òu'dan yay›-
lan ve Yüce Ruh olarak tüm can-
l› varl›klar›n kalplerine giren ve
evreni iyilik niteliÊiyle ayakta tu-
tan K£ÏrodakaßåyÏ Vi£òu.
Virajå: maddÅ ve manevÅ dün-
yalar› birbirinden ay›ran nehir.
Vùndåvana: Lord Krishna'n›n
adanm›Ë kullar›yla sevgi dolu iliË-
kiler iÔinde olduÊu en samimi ve
ózel mekÕn›.
Vyåsadeva (Vedavyåsa): Veda-
lar'›, Puråòalar’›, Mahåbhåra-
ta'y›, Vedånta-søtra'y›, çrÏmad

Bhågavatam'› v.s., derlemesi iÔin
Yüce Lord taraf›ndan kudretle
donat›lan büyük ebedÅ pir.

Y
Yamaråja: Lord Krishna'n›n
adanm›Ë hizmetinde otorite olan
ve ólümünden sonra günahkÕr
kullar› cezaland›rmakla górevli
varl›k.
Yaßodå: Vùndåvana-lÏlå'da Lord
Kù£òa'n›n üvey annesi, Nanda
Mahåråja’›n eËi.
yogamåya: Kù£òa’n›n ebedi
refakatÔisi, iÔsel ruhanÅ enerjisi.
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