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Adanm›Ël›k BekÔisi, Kutsal Lütuflar›
çrÏla Bhakti Rak£aka çrÏdhar Deva GoswåmÏ Mahåråj



rÏ Chaitanya Mahåprabhu, çrÏmad-Bhågavatam'da aktar›-
lan en geliËmiË tanr› anlay›Ë›n› vaaz etti. ç r Ï m a d -

B h å g a v a t a m esas olarak, tanr› anlay›Ë›n›n karË›laËt›rmal›
incelemesine ve Krishna bilincinin varl›k bilgisine yer verir.
Bütün Vedik edebiyat›, hatta Puråòa'lar› bile aËar. Brahma-
vaivarta Puråòa ve Padma Puråòa, óykülerle ve tarihsel bil-
gilerle bir ólÔüye kadar Krishna'ya adanm›Ël›Ê›n óneminden
sóz ederler ancak M a h å p u r å ò a ç r Ï m a d - B h å g a v a t a m'›n ortaya
koyduÊu felsefe ve varl›k bilgisi düzeyiyle k›yasland›Ê›nda
yetersiz kal›rlar. ç r Ï m a d - B h å g a v a t a m tüm Vedantik bilginleri
tatmin edecek yap›dad›r Ôünkü Krishna bilincini b ü t ü n
s a y g › n l ›Ê› ile o temsil eder. ç r Ï m a d - B h å g a v a t a m tanr› inanc›-
n›n en üst mertebesinin bilinÔ, ak›l ya da varl›k bilgisi deÊil
vecd, güzellik ve uyum—r a s a olduÊunu aÔ›klar. ç r Ï m a d -
B h å g a v a t a m'da en ónemli olan r a s a'd›r. Tek tez odur, Ôünkü
tanr› inanc›n› entellektüel gevezelikten r a s a ülkesine yükseltir. 

Bir tarihte, on sekiz bin ayetten oluËan ç r Ï m a d -
Bhågavatam'›n ózeti olabilecek bir kitap yazmaya baËlam›Ë-
t›m. Bhaktivinoda ëhåkura tüm B h å g a v a t a i l k e s i n i
Bhågavåtarka-marÏci-målå adl› kitab›nda bin ayette ózetle-
miËti. Ben ise daha da ózetlemek niyetindeydim, üÔ yüz ayete
indirgemek istemiËtim. Kitaba baËlad›m ama bitiremedim.

Sanskrit dilinde yaz›lm›Ë olan çrÏmad-Bhågavatam belli
baËl› felsefe okullar› üzerine temel bilgiler, tarihsel referans
ve aÔ›klamalarla dolu Ôok kapsaml› bir yap›tt›r. çrÏmad-
Bhågavatam'da tarih ve coÊrafya ile ilgili tÕli noktalar da yer

ç
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al›r, bunlar gerekli olmasalar bile sonuca katk›da bulunurlar.
çrÏ m a d - B h å g a v a t a m'›n anlam› çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
óÊretileriyle en saf ve yoÊun ihtiËam›na ulaËt›Ê› anda gereksiz
olan ne varsa yok olur. O hÕlde çrÏmad-Bhågavatam'›n ózü
nedir diye sorarsak óncelikle çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
yaËam›n› ve óÊretilerini incelememiz gerekir. ç r Ï m a d -
Bhågavatam'›n yazar› büyük ozan çrÏla Vyåsadeva'n›n óÊreti-
leri, nas›l çukadeva GoswåmÏ'nin fark›ndal›klar›ndan ózüm-
senmiËse, ç r Ï m a d - B h å g a v a t a m'›n esas› da çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'nun yaËam›nda ve óÊretilerinde ózümsenmiËtir.

Bu bak›mdan, çrÏman Mahåprabhu'nun óÊretileri çrÏmad-
Bhågavatam'›n ózünü temsil ettiÊi iÔin, ben de kendi ózet
Ôal›Ëmama sunuË olarak yazd›Ê›m dórtlüklerden birine burada
yer vermek istiyorum. Bu dórtlük Gadådhara Paòàita'n›n,
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun en yak›n dostunun durumunu
óver. Gadådhara Paòàita, Jagannåtha PurÏ'deki ëoéå
GopÏnåtha tap›naÊ›nda çrÏmad-Bhågavatam okurdu. O okur-
ken çrÏman Mahåprabhu, Svarøpa Damodara ve Råmananda
Råya da onu dinlerlerdi:

nÏlåmbhodhi-taée sadå sva-virahå-k£epanvitaì båndhavaì
ßrÏmad-bhågavatÏ kathå madirayå sañjÏvayan bhåti yaè
ßrÏmad-bhågavataì sadå sva-nayanåßru-påyanaiè pøjayan
gosvåmi-prabaro gadådhara-vibhør-bhøyåt mad-ekå-gatiè

"Gadådhara Paòàita, uÔsuz bucaks›z mavi okyanusun k›y›-
s›nda, Kendinden (Krishna'dan) ayr› olman›n büyük
›st›rab›yla k›vranan çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'ya çrÏmad
Bhågavatam okurdu. Gadådhara Paòàita ac› Ôeken dostunu
sarhoË edip rahatlatmak iÔin k ù £ ò a - l Ï l å Ëarab› sunard›.
OkudukÔa da çrÏmad-Bhågavatam'›n sayfalar›na ÔiÔek sunu-
lar› gibi gózyaËlar› akard›. O ›Ë›k saÔan Ëahsiyeti, Gadådhara
Paòàita'y›, GoswåmÏ'lerin en üstününü hoËnut etmek, bu kita-
b› yazmamdaki tek amac›m olsun." 

Bu kitab›n baËl›Ê› ÍlahÅ AËk›n Alt›n Volkan›'d›r. çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu, Krishna'dan ayr› oluËun ateË gibi
yakan büyük ac›s›n› duyumsad› ve bu ac› çik£å£takam olarak
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ifade buldu. Prema Dhåma Deva Stotram'da Ëu aÔ›klama yer
al›r (54): 

ßrÏ-svarøpa-råya-saíga-gambhiråntya-lÏlanaì
dvådaßåbda-banhi-garba-vipralambha-ßÏlanam
rådhikåhirøàha-bhåva-kånti-kù£òa-kuñjaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

“Krishna, Kendi güzelliÊinin ve tatl›l›Ê›n›n gerÔekliÊine
derinlemesine dalarak RådhåråòÏ'nin ruh hÕlini Ôald› ve
Kendisini Onun parlak ›Ë›Ê›yla sarmalayarak çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu Ëeklinde góründü. Górünür oyunlar›n›n son on
iki y›l›nda beraberlik ve ayr›l›k hÕline derinden yoÊunlaËt› ve
kalbinin en gizli duygular›n› en yak›n kullar›yla paylaËt›.
Krishna'dan ayr› olman›n ac›s›yla yaËad›Ê› vecd, kalbinden
volkanik patlamalar gibi akt› ve çik£å£takam diye bilinen
óÊretileri dudaklar›ndan yay›lan alt›n renkli lav ›rmaklar›
gibiydi. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun, ÍlahÅ AËk›n Alt›n
Volkan›'n›n ayaklar›na kapan›r›m."

Krishna'dan ayr› oluËun ›st›rap dolu ateËi, Mahåprabhu'nun
aÊz›ndan çik£å£takam Ëeklinde dókülüyordu. Bu nedenle, çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu alt›ndan volkan gibidir; çik£å£takam
ise ilahÅ lav.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu bizlere ruhaniyetteki en üstün
ilkenin ayr›l›k olduÊunu óÊretmiËtir. EÊer vecdin en yoÊun
kavram› Krishna ile kurulan iliËki ise, ac›n›n en yoÊun kavram›
da Krishna'dan ayr› oluËtur. Ústelik Krishna'dan ayr› o l u Ë u n
ac›s› Onunla beraber oluËun vecdinden Ôok daha yoÊundur.
çrÏman Mahåprabhu Ëóyle der, "ÍÔinde bulunduÊunuz ac›
durumu anlayam›yor musunuz? Duyular›n›z tümüyle yok
olmuË! Aksi hÕlde Krishna'dan ayr› olman›n verdiÊi ac›dan
ólürdünüz. Alg›lanmas› imkans›z bir durum bu. HerËeyimizle
Ona aitiz. O bizler iÔin herËeyin üzerindedir ama yine de Onu
góremiyoruz. Ondan zorla kopart›ld›k. Ínsan buna nas›l daya-
nabilir?" Bhaktivinoda ëhåkura bir keresinde Ëóyle demiËti,
"Krishna'dan ayr› olmaya art›k dayanam›yorum. Belki üÔ dórt
gün daha katlanabilirim, sonra bu bedeni terk etmem gerekir."
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Krishna'y› sevmek demek, "yaËamak iÔin ólmek" zorunda-
y›z demektir. BaËlang›Ôta ilahÅ aËk lav gibidir, ólüm gibidir
ama asl›nda nektard›r, yaËamd›r. Bu alelÕde dünyada bir sürü
insan da aËk yüzünden ac› Ôekiyor. Bazen ac›ya katlanamad›k-
lar› iÔin Ô›ld›r›yorlar, bazen intihar ediyorlar. Ama Krishna'dan
ayr› olman›n yaratt›Ê› ac›, her ne kadar lav ile k›yaslansa da,
lav gibi can yakmaz. Kaviråja GoswåmÏ Ëóyle der:

bahye vi£ajvåla haya,     bhitare ånandamåya,
kù£òa premara adbhuta carite

"Krishna'ya duyulan o harikulade ilahÅ aËk›n ózelliÊi Ëóy-
ledir, d›Ësal olarak yak›c› lava benzer ama iÔsel olarak kalbi
en üstün hazla dolduran tatl› nektard›r."

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, Krishna'dan ayr› oluËun büyük
ac›s›n› duyumsuyor olsa bile kalbinde en derin ilahÅ coËkunun
vecdini deneyimledi. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun sergile-
diÊi vecdin belirtilerinin eËine dünya tarihinde rastlamak,
hatta kutsal metinlerde benzeriyle karË›laËmak imkans›zd›r.
Onda en Yüce GerÔeÊin üstün kavram›n› buluruz. Bu kavram
Prema Dhåma Deva Stotram'da (66) Ëóyle aÔ›klanm›Ët›r:

åtma-siddha-såva lÏlå-pørna-saukhya-lak£anaì
svånubhåva-matta-nùtya-kÏrtanåtma-vanéanam
advayaika-lak£ya-pøròa-tattva-tat-paråtparaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

"Bu herËeye egemen olan sonuÔtur. Mutlak GerÔeÊin en
üstün anlay›Ë› ayn› zamanda ånandan›n, vecdin de en üstün
formu olmal›d›r. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Krishna'd›r, vec-
din kendisidir, Kendi güzelliÊini tadar ve vecdle dans eder.
Kendi Kutsal Ad› Onun vecdinin nedenidir, bu da dans›yla
ifade bulur; Kutsal Ad ise Onun vecdinin yaratt›Ê› etkidir ki
kendisini zikirde ifade eder. Neden sonucun kendisidir; dina-
mo vecd enerjisi yarat›r ve bu enerji Ona dans ettirir, Ëark›s›
bu vecdi baËkalar›na yayar."
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çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, bu Ëekilde, lotus aÊz›ndan
Ô›kan her sózcükle, o güzel alt›n bedeninin her hareketi ve jes-
tiyle ilahÅ aËk›n vecd dolu oyunlar›n› oynar. 
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rÏla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj
17 Aral›k 1929 y›l›nda Bamanpara'da, Bat› Bengal'in

Burdwan yóresindeki küÔük k›rsal bir kóyde góründü. Sri
Chaitanya Saraswat Math'a 1947 y›l›nda, on yedi yaË›ndayken
kat›ld›. BirkaÔ hafta sonra çrÏla Bhakti Rak£ak çrÏdhar Dev-
GoswåmÏ Mahåråj genÔ óÊrencisinin ileride kendi halefi ola-
caÊ›n› duyurarak herkesi ËaË›rtt›.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj çrÏla Govinda Mahåråj'›n eÊitimiyle
bizzat ilgilendi, Sanskrit gramer ile kompozisyon ve çåstrala-
r›n (Vedik edebiyat) Ô›kar›mlar› üzerine eÊitim almas›n› saÊ-
lad›. çrila Govinda Mahåråj baË›ndan itibaren takdir uyand›-
ran bir haf›zaya ve duyduklar›n› hemen óÊrenme becerisine
sahipti. Daha sonra Kalküta'ya gónderildi, orada A.C.
Bhaktivedanta SwåmÏ Mahåråj'›n yan›nda kald› ve Bhagavad-
gÏtå'y› ondan óÊrendi. çrÏla Govinda Mahåråj uÔsuz bucaks›z
siddhånta'y› yani óÊretmenlerinin ruhanÅ Ô›kar›mlar›n› her
zaman en doÊru Ëekilde temsil etme yeteneÊi góstermiËtir,
çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhakur ise ona Ôok büyük
deÊer vermiË ve kutsamalar›n› bahËetmiËtir. 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj 26 Mart 1986 y›l›nda, çrÏla Govinda
Mahåråj'a resmen kendi yerini vermiË ve onu kendi halefi ve
Sri Chaitanya Saraswat Math'›n åchåryas› (ónderi ve koruyu-
cusu) olarak tayin etmiËtir. çrÏla Govinda Mahåråj bir yandan
da dünyay› dolaËm›Ët›r; adanm›Ëlar ve bilim adamlar› onun
engin iÔgórüsünü ve óÊretilerinin güzelliÊini takdirle karË›la-
m›Ëlard›r. Manevi óÊretmeni gibi güÔlü saÊduyusuyla, engin
zekÕs›yla ve kay›ts›z yap›s›yla, yani hiÔbir mezhebe baÊl›
olmayan, baÊnazl›ktan uzak yap›s›yla pek Ôok kiËiyi cezbet-
miËtir. Bugün, merkezler ve óÊrencilerle ve ÔeËitli dillerde
yay›nlanan kitaplarla çrÏla Govinda Mahåråj bütün dünyada
giderek geliËen Krishna bilinci misyonunun lideri olmuËtur.  

ç



Kutsal Lütuflar›
çrÏla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj



rÏla çrÏdhara Mahåråja çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
en baËta gelen saf kulu ve onun izinden gidenlerin piridir.

çrÏ Gauàiya Math'›n kurucu åcåryas› ve dünyaya Krishna
bilincini yaymak ad›na bir devrim baËlatan çrÏla
Bhaktisiddhanta SaraswatÏ ëhåkura'n›n en yak›n óÊrencisi ve
ebedÅ dostudur. çrÏla çrÏdhara Mahåråja, kutsal metinlerin en
derin anlam›n› ortaya Ô›karmada üstün yeteneÊe sahipti. Bir
keresinde çrÏla Bhaktivinoda ëhåkura'n›n ve dallar› çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'dan gelen óÊreti zinciri Ôizgisinin,
varoluË iÔindeki yerini anlatan bir Ëiir yazm›Ët›. çrÏla
Bhaktisiddhånta SaraswatÏ bu Ëiirden óylesine hoËnut kalm›Ë-
t› ki Ëunlar› sóylemiËti, çrÏdhara Mahåråja, Bhaktivinoda
ëhåkura'n›n óngórdüÊü kavram› taË›yor. Gitsem bile art›k
iÔim rahat, Ôünkü hiÔ olmazsa geride kalan bir kiËi benim
ulaËt›Ê›m sonuÔlar›n temsilciliÊini yapacak.

çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ bu dünyay› terk etmeye
haz›rlan›rken, bilincini çrÏ Røpa MañjarÏ'nin lotus ayaklar›na
yoÊunlaËt›rmak istediÊini ifade etti. Sevgili óÊrencisi çrÏla
çrÏdhara Mahåråja'y› baËucuna ÔaÊ›rd› ve ondan Narottama
Dåsa ëhåkura'n›n çrÏ Røpa MañjarÏ Pada adl› ünlü ezgisini
sóylemesini istedi ve iËte o anda 'mistik geÔiË' diye anlat›lan
yolla çrÏla çrÏdhara Mahåråja'ya, çrÏ Røpa MañjarÏ'nin ebedÅ
mekÕn›na girme izni verdi. çrÏla çrÏdhara Mahåråja ise
górdüÊü vizyonda bir bekÔiydi, ilahÅ adanm›Ël›Ê›n bekÔisiydi
(Bhakti Rak£aka), górevi de çrÏmad Bhågavatam'da sunulan
ve çrÏ Chaitanya Mahåprabhu arac›l›Ê›yla ve ard›ndan gelen
óÊreti zinciri vas›tas›yla yay›lan ve çrÏ Chaitanya Saraswata
Sampradåya olarak adland›r›lan kavram›, çrÏ Krishna'ya yani
Güzel GerÔeÊe ait herËeyi kapsayan tanr› kavram›n›n gerÔek-
lerini bar›nd›ran kaynaÊ›, daÊarc›Ê› korumakt›.

ç



Kutsal Lütuflar›
çrÏla Bhakti Rak£aka çrÏdhar Deva GoswåmÏ Mahåråj



rÏ Nityånanda Prabhu. çrÏ Gauråíga'n›n cazibesine
kap›lmam›z Nityånanda Prabhu'nun lütfuyla gerÔekleËir.

Nityånanda Prabhu bizlerin temeli pekiËtirmemize yard›mc›
olur, bu da daha ileriye gitmemizi saÊlar. Onun merhameti
zaman zaman çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun merhametini
aËar. O, Krishna bilincini górmezden gelen kiËilerin uzaklaË›p
kaÔmalar›na bile izin vermez. Bir kiËi, "Ben bunu istemiyo-
rum!" dese bile Nityånanda Prabhu izin vermez. Èóyle der,
"Hay›r! Ístemelisin. Sana bütün iÔtenliÊimle yakar›yorum—
uzat elini, al! Kullan, ancak o zaman Krishna bilincinin deÊe-
rini duyumsayacaks›n." Nityånanda Prabhu en olmad›k yerle-
re girip Ô›kar, yerlerde yuvarlan›r, yaËl› gózlerle, "Siz
Gauråíga'n›n ad›n› sóyleyin, ben kóleniz olay›m," derdi. 

Onun merhameti ile en aËaÊ›l›k ruhlar bile yüce hedefe
ulaËabilir. O guru-tattva'n›n en cómert kalpli yónüdür, bu
nedenle Onun ónünde baË›m›z› eÊmeliyiz, Onun kutsal ayak-
lar›n› kabul etmeli ve Ona teslim olmal›y›z.

ç



çrÏ Nityånanda Prabhu



rÏ Chaitanya Mahåprabhu en bütünsel ve en dinamik
ifadesiyle Yüce Mutlak GerÔektir. RådhåråòÏ'nin Krishna

üzerindeki etkisi Onu bir adanm›Ë kul yapm›Ët›r. Art›k O ken-
disini aramaktad›r. Vecdin ve güzelliÊin sembolü olan
Krishna Kendi iÔsel nektar›n›n tad›yla Ô›lg›na dónmüËtür.
Dans ediËi Onun coËkuyla dolu olduÊunu gósterir, baËlatm›Ë
olduÊu saíkÏrtana hareketi ise o vecdi baËka insanlara yayma
Ëeklidir. 

ç



çrÏ Krishna Chaitanya Mahåprabhu



rÏ çrÏ Rådhå ve Krishna. çrÏ Krishna bütün zevklerin
kaynaÊ›d›r, vecdin Kendisidir, çrÏmati RådhåråòÏ ise

Tanr›'ya duyulan vecd dolu aËk›n sembolüdür. Rådhå ve
Krishna birdir ve ayn›d›r, ancak iki ayr› form alm›Ëlard›r.
Bóylece ilahÅ aËk›n güzelliÊini tadarak birbirlerine zevk verir-
ler. Vùndåvana'da çrÏ çrÏ Rådhå ve Krishna'n›n hizmeti, ancak
çrÏ çrÏ Guru ve Gauråíga'n›n lotus ayaklar›na saf adanm›Ël›k-
la kazan›labilir.

ç



çrÏ çrÏ Rådhå ve Krishna 





Birinci Bólúm

çrÏ Chaitanya

Mahåprabhu'nun 

YaËam›





arabhåjana û£Ï'nin óÊretilerinde, farkl› ÔaÊlarda ortaya
Ô›kan enkarnasyonlardan (yugåvatåralardan) sóz edil-

diÊini górürüz. Dvåpara-yugada, yugåvatåra Ëóyle anlat›l›r:

dvåpare bhagavån ßyåmaè
pÏta-våså nijåyudhaè
ßrÏvatsådibhir aíkaiß ca
lak£aòair upalak£itaè

"Dvåpara-yugada Lord Krishna koyu yaÊmur bulutu ren-
ginde górünür, üzerinde ËimËek rengi giysiler taË›r. Güzel
tak›larla bezenmiËtir, góÊsünde çrÏvatsa iËareti vard›r ve
Kendisine has silahlarla donanm›Ët›r."

Karabhåjana û£Ï, Dvåpara-yugan›n yugåvatåras›n› betim-
ledikten sonra kali-yugåvatåray› anlat›r:

iti dvåpara urv-Ïßa
stuvanti jagad-Ïßvaram
nånå-tantra-vidhånena
kalåv api tathå ßùòu

Èóyle der, "Ey Kral, Dvåpara-yugaya kadar farkl› ÔaÊlar›n
enkarnasyonlar›n› anlatt›m. Onlar insanlara iÔinde bulunduk-
lar› ÔaÊ ile ilgili en uygun górev ne ise onu hat›rlatmak üzere
gelirler. Gelirler ve bizlere Ëóyle derler, 'EÊer bunu yerine
getirirsen en büyük yarar› elde edersin.' Ey Kral, Dvåpara
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ÔaÊ›ndan sonra Kali ÔaÊ› gelir. Kali ÔaÊ› enkarnasyonundan
kutsal metinlerin pek Ôok yerinde sóz edilmiËtir, Ëimdi sana
bu bilgiyi aktaracaÊ›m." (S.B. 11.5.31)

Ard›ndan sózlerine Ëóyle devam eder:

kù£òa-varòaì tvi£å 'kù£òaì
såígopångåstra-pår£adam
yajñaiè saíkÏrtana-pråyair
yajanti hi su-medhasaè

B u d ó r t l ü k kapal› bir Ëekilde çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
geliËinden sóz eder. K ù £ ò a - v a r ò a ì, sózlük anlam› olarak "siyah
renkli" demektir. Oysa t v i £ å 'k ù £ ò a ì "›Ë›Ê› siyah olmayan" anla-
m›na gelir. En yak›n dostlar›yla beraber Ona, s a í k Ï r t a n a yolu ile
yani Krishna'n›n Kutsal Adlar›n›n zikriyle ibadet edilir; ince
zekÕya sahip olanlar Ona bóyle ibadet edeceklerdir.

ALTIN RENKLÍ LORD'UN ALTIN ARMAÁANI

JÏva GoswåmÏ bu d ó r t l ü Ê ü ona paralel olan kendi dizeleri
ile Ëóyle aÔ›klar;

antaè kù£òaì bahir gauraì
darßitåígådi-vaibhavam
kalau saíkÏrtanådyaiè sma
kù£òa-caitanyam åßritåè

"Ben d›Ë olarak alt›n renginde ama iÔ olarak Krishna'n›n ta
Kendisi olan çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'ya s›Ê›n›yorum. Bu
Kali ÔaÊ›nda O bir yandan Kendi uzant›lar›n› sergiler, bir yan-
dan da Krishna'n›n Kutsal Adlar›n› toplulukla zikreder. ÍÔ ola-
rak siyah›ms› oluËu Onun Krishna olduÊu anlam›na gelir; d›Ë
olarak alt›n renkli oluËu ise Onun çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin ruh
hÕlini ald›Ê› anlam›na gelir. O Alt›n Lord, Kali ÔaÊ›nda yan›n-
da uzant›lar›yla, dostlar›yla ve has kullar›yla s a í k Ï r t a n a
yaparken górülür."
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Bir kiËi 'k ù £ ò a - v a r ò a ì'›n anlam›, 'O ve Onun ›Ë›Ê› siyaht›r'
diyebilir ve tart›Ëma Ô›karabilir. Ama bu nas›l mümkün olur?
Bóyle birËey gereksiz yere ayn› Ëeyi tekrarlamak olurdu. T v i £ a
ve a k ù £ ò a ì sózcüklerini baÊlayan baÊlaÔ, Onun renginin
k ù £ ò a yani siyah ama Onun ›Ë›Ê›n›n a k ù £ ò a yani siyah olmayan
anlam›na geldiÊini gósterir. Bir baËkas› ise "Siyah olmayan
dendiÊinde neden alt›n renklidir anlam› Ô›kar›yorsun?" diyebi-
lir. Bunun cevab› çrÏmad Bhågavatam'da verilmiËtir.

Bir zamanlar Vasudeva, Krishna'ya ad koyma tórenini
gerÔekleËtirsin diye astrolog-rahip Garga û£Ï'yi Vùndåvana'ya
góndermiËti. Bunun üzerine Garga û£Ï de Nanda
Mahåråja'n›n evine gelip ona kendisini Vasudeva'n›n gónder-
diÊini sóylemiË, "ÔocuÊunuz art›k biraz büyüdü, ad koyma
tóreni yap›lmal›," dedikten sonra Ëu dórtlüÊü okumuËtu:

åsan varòås trayo hy asya
gùhòato 'nuyugaì tanøè
ßuklo raktas tathå pÏta
idånÏì kù£òatåì gataè

"GeÔmiË enkarnasyonlarda bu Ôocuk, góründüÊü belli ÔaÊa
góre farkl› ten renklerinde góründü; beyaz, k›rm›z› ve alt›n
renginde. Èimdi ise bu siyah›ms› rengi ald›." 

Garga û£Ï Ëóyle devam etti, "Krishna, Satya-yugada beyaz
renkte, Treta-yugada k›rm›z› renkte gelir ve alt›n renkli olarak
da gelir. Èimdi bu Dvåpara-yugada siyah renkte gelmiËtir."
Burada da alt›n rengine (pÏta) gónderme var, Ôünkü iÔinde
bulunulan Kali ÔaÊ›na yaln›z bu renk kal›yor. Upani£adlar'da
da bu alt›n renginden sóz edilmektedir: yadå paßyah paßyate
rukma varòaì: Krishna, Yüce Brahman alt›n renkli bir form-
da górünür." Rukma varòaì alt›n renkli anlam›na gelir.
Burada da siyah olmayan demek, alt›n renkli demektir.

Krishna hem bu Kali ÔaÊ›n›n enkarnasyonu olmak iÔin gel-
mek istedi, hem de Vùndåvana'da vermiË olduÊu sózü yerine
getirmek iÔin; "Ben gopÏlerin yüceliklerini zikredeceÊim,
ózellikle de RådhåråòÏ'nin. Onun ad›n›, Onun ihtiËam›n› zik-
redeceÊim ve yeryüzünün topraÊ›nda yuvarlanacaÊ›m!" Ama
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RådhåråòÏ Ëóyle cevaplad›, "Ben Senin bedeninin, bu topraÊ›n
tozunda yuvarlanmas›na izin vermeyeceÊim. Seni kendi
›Ë›Ê›mla saracaÊ›m." Krishna Kali-yugada bu mekÕna geldiÊi
zaman RådhåråòÏ'nin ruh hÕli ile ›Ë›Ê› Onu ele geÔirirler. Ve
bu da bütün Kali-yugalarda ortaya Ô›kmaz, yaln›zca ózel bir
Kali-yugada gerÔekleËir.

Yugåvatåra her yugada yani Brahmå'n›n bütün günlerinde
gelir, ancak Krishna bir Brahmå gününde, sadece bir kez
gelir, yani 4.3 milyar y›lda bir kez górünür. Tanr› Kat›n›n
Ózgün KiËisi (svayam bhagavån) geldiÊi zaman, mekÕnlar›y-
la birlikte, Vùndåvana ve NavadwÏpa ile birlikte górünür.
Krishna ve Mahåprabhu buraya tek baËlar›na gelmezler,
donan›mlar›yla ve has dostlar›yla birlikte gelirler.

KENDÍ TADINA BAKAN GÚZELLÍK

Ve bu Kali ÔaÊ›nda, Krishna iki türlü iËlev yerine getirir.
Hem nåma-saíkÏrtanay› anlat›r hem, daha da ónemlisi, kendi
tatl›l›Ê›n›, rasay› hissetmek iÔin RådhåråòÏ'nin ruh hÕline
bürünür. O rasan›n Kendisidir. Krishna Ëóyle düËünür, "ÍÔim-
deki en güzel rasa'n›n yoÊunluÊu acaba nas›l? Bunu hisset-
mek, bunu tatmak isterdim." Ancak yaln›zca adanm›Ë kullar
bunun tad›na varabilir, iËte bu nedenle Krishna Kendisini
Krishna olarak duyumsayabilmek, Kendinden zevk alabilmek
iÔin RådhåråòÏ'nin yerini al›r. En üstün r a s ay› sadece
RådhåråòÏ hissedebilir, bu yüzden Krishna, Kendine ózgü
vecdi tatmak iÔin Onun yap›s›na, Onun ruh hÕline ve yaklaË›-
m›na bürünmek zorundad›r. Krishna aËaÊ›ya bu yüzden indi.
Ílk górevi nåma-saíkÏrtanay› yaymakt›; ikinci iÔsel ve ózel
górevi de s v a b h a j a n a - v i b h a j a n yerine getirmek yani
RådhåråòÏ'nin ruh hÕliyle Kendi iÔsel coËkusunu tatmakt›.
PurÏ'de Råmånanda Råya ile, Svarøpa Dåmodara ile ve can
dostlar›yla birlikte on iki y›l boyunca durmaks›z›n ayr›l›kta
beraberlik okyanusunun tad›na vard›. Son on iki y›l boyunca
zaman›n› bu hazz› duyumsayarak geÔirdi.

O enkarnasyona genellikle saíkÏrtana arac›l›Ê› ile ibadet
edilir. SaíkÏrtana olmadan, Gauråíga'ya ve Ona ait Ëeylere
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ibadet etmek imkans›zd›r. O, s a í k Ï r t a n ay› sunand›r, s a í k Ï r t a n a
sever ve yaln›z s a í k Ï r t a n adan zevk al›r. S a d e c e y e t e r l i
meziyete (s u k ù t i v å n) sahip olanlar Ona bu yolla ibadet
edeceklerdir. S›radan insanlar bu kampanyaya kat›lamazlar.
ÍÔsel olarak iyi yónlendirilmiË olanlar, iyi Ëansa sahip olan-
lar, bu gerÔeÊin ózünü yakalayabilirler ve kendilerini nåma-
saíkÏrtana'ya verirler.

AÈK YÚCEDÍR

BoË bir beyin doÊru ile yanl›Ë› ay›rt edemez, ya da bunun
ne denli deÊerli olduÊunun ay›rd›na varamaz. Bu daha üstün
düËünce Ôizgisini izleyemez. Ínsan ideali ile, yüksek Ëeylere
duyduÊu arzuyla deÊerlendirilmelidir. EÊer ideali büyük ise,
insan da büyüktür. En yüksek ideal ne olmal›d›r? AËk. En
yüce Ëey aËkt›r. En ender bulunan ve en deÊerli olan Ëey aËk-
t›r. ÍlahÅ aËk ve güzellik dünyan›n bilebildiÊi en üstün Ëeydir
ve bunu yakalayabilenler gerÔekten de iyi bir zekÕya sahip
kiËilerdir (su-medhasaè). Ve bu en üstün ideale sahip olan
kiËinin, en üstün mertebeden olduÊu kabul edilmelidir.
Yaln›zca o saíkÏrtanay› anlayabilir ve uygulayabilir. Bir tek
o bu yolu, yani Yüce Varl›Ê› Onun Kutsal Ad›n› zikrederek
hoËnut etme yolunu benimseyebilir.

GÍZLÍ ENKARNASYON

Bu konu hem çrÏmad-Bhågavatam, hem Mahåbhårata,
hem de diÊer Vedik metinlerde ele al›nm›Ët›r. Sekiz büyük
yogÏnin sonuncusu olan Karabhåjana û£Ï, bu ÔaÊ›n ózel
enkarnasyonu olan çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'yu anlamam›z
iÔin bize bir ipucu verdi; bu Kali ÔaÊ›n›n enkarnasyonunu,
mistik bir yolla anlatt›. Bizler, neden daha sade, daha anlaË›-
l›r bir biÔimde anlat›lmad› diye düËünebiliriz. Pek Ôok avatå-
radan Ôok aÔ›k ve net olarak sóz edilmiËtir de çrÏmad-
B h å g a v a t a m bu ÔaÊ›n enkarnasyonu çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'dan sóz ederken mistik ifadeye baËvurmuËtur.
Cevab› Prahlåda Mahåråja'n›n óÊretilerinde bulma olanaÊ›na
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sahibiz. Prahlåda Mahåråja Ëóyle der, "Ey Tanr›m, adlar›ndan
bir tanesi olan Triyuga, üÔ yugada (Satya, Tretå ve
Dvåpara'da) enkarne olan demektir. Kali-yuga bunlara dahil
deÊil, neden? Çünkü bu Kali ÔaÊ›ndaki enkarnasyon k›l›k
deÊiËtirmiËtir (channaè kalau yad abhavas tri-yugo 'tha sa
tvam)" Burada, Ëansl› ve zekÅ Ôevreye (su-medhasaè) sunulan
ve s›radan insanlar›n idraklerinin ótesinde olan, çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'nun mistik Ëekilde temsil ediliËinin anahtar›
karË›m›za Ô›kar; 

dhyeyaì sadå paribhava-ghnam abhÏ£éa-dohaì
tÏrthåspadaì ßiva-viriñci-nutaì ßaraòyam
bhùtyårti-haì praòata-påla bhavåbdhi-potaì
vande mahå-puru£a te caraòåravindam

"Ey Mahåprabhu, Senin lotus ayaklar›n meditasyonun en
yüksek hedefidir, Ôünkü onlar maddesel varoluËun ac›lar›n›
dindirmekle kalmazlar, ayn› zamanda kendilerine s›Ê›nan
bütün ruhlara en büyük doyumu bahËederler. Senin lotus ayak-
lar›n aziz mertebesindeki kiËileri ve kutsal yerleri bile ar›nd›r›r.
Lord çiva ve Lord Brahmå Senin kutsal lotus ayaklar›n›n gól-
gesine s›Ê›nmak iÔin can atarlar. Ey Mahåprabhu, Sen ónünde
boyun eÊen herkesi korursun. Sana teslim olmuË hizmetkÕrlar›-
n›n tüm ac›lar›n› dindirirsin. Maddesel ac›lar okyanusunu senin
kutsal ayaklar›n›n harikulade gemisiyle aËabiliriz. Ey
Mahåprabhu, Senin lotus ayaklar›n›n ónünde eÊiliyorum."

çrÏmad Bhågavatam, Tanr› kat›n›n bu Kali ÔaÊ›ndaki
enkarnasyonundan sóz ettikten sonra birdenbire, bu büyük
yugåvatåray›, çrÏ Krishna Chaitanya Mahåprabhu'yu óven bu
ezgiyi sóylemeye baËlar. Bhågavatam, harikulade sesiyle
Kali-yugan›n ónderine óvgü sunmak iÔin gelmiËtir. Bu óvgü,
Kali-yugan›n avatåras›yla ilgili ipucunu veren dórtlükten
hemen sonra baËlar. Kù£òa-varòaì; her an Krishna'y› anlatan,
Ondan sóz eden, dilinden "Krishna, Krishna, Krishna." sóz-
cüklerini bir an bile düËürmeyen demektir. Bu ifadenin bir
diÊer anlam› "Kendisi Krishna olan, ancak ›Ë›Ê› siyah olma-
yan" demektir. EÊer derinlemesine bakarsak, Onun bu alt›n
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renkli bedeninin alt›nda sakl› olan Krishna'n›n siyah›ms›
bedenini górürüz. O refakatÔileriyle birlikte bu mekÕna gel-
miËtir; Ona hizmet ise ancak saíkÏrtana ile, toplu duadaki
ilahÅ sesle gerÔekleËtirilebilir. O ses arac›l›Ê› ile Onun kutsal
konumunun ay›rd›na varabiliriz.

Pañca-tattva çrÏ Krishna Chaitanya, Nityånanda Prabhu, çrÏ
Advaita Äcårya, çrÏ Gadådhara Paòàita ve çrÏvasa ëhåkura



çrÏ Chaitanya Mahåprabhu gizli bir enkarnasyondur; O
k›l›k deÊiËtirip gelir. Bóyle bir avatåraya ancak ilahÅ zekÕyla
donanm›Ë olanlar ibadet eder. çrÏmad-Bhågavatam iËte bu
yolla, ónce çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun s›radan olmayan,
olaÊanüstü kiËiliÊini mistik bir Ëekilde tan›mlar, ard›ndan da
Onun asaletini ve yüceliÊini duyurur.

ç r Ï m a d - B h å g a v a t a m Ëóyle anlat›r, "Råmachandra ve
Krishna olarak gelen ayn› kiËi yeniden górünmüËtür. O seni
yaËam›n gerÔek doyumuna yóneltmek iÔin gelmiËtir. O herke-
sin hat›r› iÔin yukar›dan en tatl› nektar› getiriyor. Yaln›zca
Onun üzerinde meditasyon yap, iËte o zaman tüm dertlerin sona
erer. O bir dokunuËuyla, s a í k Ï r t a n as›yla, en üst mekÕndan en
üstün Ëeyleri aËaÊ›ya getirerek tüm kutsal hac yerlerini ve aziz
mertebesinde olanlar› ar›nd›ran arac›d›r. Hatta Brahmå ve çiva
bile Onun asil armaÊan› karË›s›nda hayrete düËüp Ona óvgüler
yaÊd›rmaya baËlayacaklard›r. Onlar, Onun lotus ayaklar›na
s›Ê›nmaya can atacaklar. Ona hizmet etmeye gelenlerin ac›lar›
dinecek ve iÔsel ihtiyaÔlar› karË›lanacak. Ve O Kendisine s›Ê›-
nanlar›n sorumluluÊunu üstlenecek, o kiËiler korunacak ve tüm
eksikleri karË›lanacak. Ólümün egemen olduÊu, doÊum ve
ólüm dóngüsünün hoËa gitmeyen deÊiËimlerini deneyimlediÊi-
miz bu dünyaya, kimsenin yaËamaktan hoËnut olmad›Ê› bu yere
bizim iÔin büyük bir gemi gelecek, bizi alacak ve bu sevimsiz
durumdan uzaklaËt›racak. En üstün nektar› vermek iÔin gelen
bu yüce Ëahsiyetin ayaklar›na kapanal›m."

çrÏmad-Bhågavatam Ëóyle devam eder:

tyaktvå su-dustyaja-surepsita-råjya-lak£mÏì
dharmi£éha årya-vacaså yad agåd araòyam
måyå-mùgaì dayitayepsitam anvadhåvad
vande mahå-puru£a te caraòåravindam

"Ey Yüce Lord, Sen vazgeÔmesi Ôok zor olan ve hatta tan-
r›lar›n bile peËine düËtüÊü Ëans tanr›Ôas›na ve Onun büyük
servetine s›rt Ôevirdin. Dinsel ilkeleri kusursuz Ëekilde yerleË-
t i r m e k iÔin, bråhmaòan›n lanetini sayg›yla karË›lay›p, ormana
Ôekildin. Yan›lg› ürünü zevklerin peËinde olan günahkÕr
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ruhlar› kurtarmak iÔin onlar› aray›p bulur sonra da adanm›Ë
hizmetinle ódüllendirirsin. Bir yandan da, Kendini aramakla,
çrÏ Krishna'y›, güzel gerÔeÊi aramakla uÊraË›rs›n."

çrÏla Vißvanåtha CakravartÏ ëhåkura'ya góre bu ayet her ne
kadar babas›n›n verdiÊi górevleri yerine getirmek iÔin
Krall›Ê›n› terk edip eËi SÏtådevÏ ile ormana Ôekilen
Råmachandra'ya aitmiË gibi górünse de, ayn› Ëeyler çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu iÔin de geÔerlidir. Vißvanåtha
CakravartÏ ëhåkura bu ayetin iÔsel anlam›n› ortaya Ô›karm›Ë
ve Chaitanya Mahåprabhu'ya uyarlam›Ët›r. Tyaktvå su-
du£tyaja-surepsita-råjya-lak£mÏì, terk etmesi zor olan salta-
nat servetini b›rakt› demektir. Genelde bu Råmachandra'n›n
durumunda karË›m›za Ô›kar. Ancak Vißvanåtha CakravartÏ
ëhåkura'ya góre, s u r e p s i t a - r å j y a - l a k £ mÏì, Vi£òupriyå-
devÏ'nin deÊerli ve adanm›Ë beraberliÊi anlam›na gelir. Bu,
maddesel anlamda büyük birËey olmayabilir; Vi£òupriyå'n›n
çrÏman Mahåprabhu'ya góstermiË olduÊu kalpten baÊl›l›k her
türlü serveti kat kat aËar, oysa Mahåprabhu bunu bile geride
b›rakmak zorundayd›. Bóylesine bir fedakÕrl›k ve hizmet
órneÊine tanr›lar›n üstün topluluÊu iÔinde bile rastlanmaz.
Mahåprabhu, toplumun yarar› uÊruna, Vi£òupriyå'n›n hizmet
ve aËk dolu hÕlini bile górmezden gelmek zorunda kalm›Ët›. 

BRÄHMAôANIN LANETÍ

Bu ayet bir b r å h m a ò an›n lanetinden sóz eder. O b r å h m a ò a
çrÏman Mahåprabhu'ya bir gün Ëóyle dedi, "Ben sizin akËam-
lar› yapt›Ê›n›z ve k ù £ ò a - l Ï l ån›n tad›na vard›Ê›n›z k Ï r t a n al a r › n › z a
kat›lmak istiyorum ama kap›lar kapal›." çrÏman Mahåprabhu,
gecenin geÔ saatlerinde kapal› kap›lar ard›nda k Ï r t a n a y a p a r ,
Kù£òa'n›n v r a j a - l Ï l ås›n› tadard›. Yaln›z süt iÔerek yaËam›n›
sürdüren bu b r å h m a ò a ise kendisinin Ôok yetkin, Ôok nitelik-
li biri olduÊunu düËündüÊünden, "Benim bu kÏrtana kat›lmam
gerekir, sütten baËka besin alm›yorum; neden bana izin veril-
miyor?" diye sordu. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ona; "Süt
iÔmek, Krishna bilincine girmek iÔin gerekli nitelik deÊildir"
cevab›n› verdi. Bunun üzerine bråhmaòa, "O hÕlde ben de

35ALTIN  AVATAR



Seni lanetliyorum, aile yaËam›n sona ersin!" dedi.
Mahåprabhu, "PekÕla," diyerek laneti kabullendi. Bir süre
sonra da s a n n y å s a ald› ve MåyådevÏ'nin yanl›Ë yónlendirdiÊi
insanlar› kurtarmak iÔin onlar›n peËine düËtü. Krishna'n›n ta
Kendisi olduÊu hÕlde bir yandan da çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin
ruh hÕlini benimsedi. Bu iki nedenle dünyasalm›Ë gibi górü-
nen yaËant›s›n› terk etti: toplumun iyiliÊi iÔin Ôabalad› ve bu
górevi yerine getirdikten sonra on iki y›l›n› çrÏmatÏ
RådhåråòÏ'nin iÔsel arzusunu tadarak ve Kendi iÔindeki nek-
tar› arayarak geÔirdi. O, dünyaya bunu góstermek iÔin gel-
miËti. çrÏmad Bhågavatam, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
górkemli zuhurunu iËte bu mistik yolla duyurur.
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rÏ Chaitanya Mahåprabhu sannyåsa ald›ktan sonra, yaËa-
m›n› Jagannåtha PurÏ'de sürdürdü. Orada, Sårvabhauma

Bhaééåcårya'y›, o günlerin en büyük bilginini kendi yoluna
Ôekti. Sårvabhauma Bhaééåcårya, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu
ile karË›laËt›ktan sonra, kay›nbiraderi GopÏnåtha Äcårya'y›
Kali-yuga ÔaÊ›n›n a v a t å r as› hakk›nda sorguya ÔekmiËti.
GopÏnåtha NavadwÏpa'da yaË›yordu ve çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'nun izdeËÔisiydi. Sårvabhauma kendince çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'yu güzel insan ve büyük bilgin diye-
rek óvmeye baËlad›. "Büyük ólÔüde onun cazibesi alt›nda-
y›m," dedi, "Ama bu kadar genÔ yaËta sannyåsa almas›n›,
vazgeÔmiËlik düzenini benimsemesini ak›ll›ca bulmuyorum.
Ónünde uzun bir yaËam var; sannyåsaya ózgü sayg›n bir
yaËam›, vazgeÔmiËlik yaËam›n› sürdürmeyi nas›l baËaracak?
Ben bir kenarda, hiÔbir Ëey yapmadan duramam. Bu ÔocuÊu
da Ôok seviyorum. Ona bir koruyucu gibi yard›m edeceÊim,
bóylece dünyasal zevklerin büyüsüne kap›l›p sannyåsadan
vazgeÔerek sayg›nl›Ê›n› kaybetmeyecek." 

GopÏnåtha koruyucu edas›yla verilen bu óÊüde dayanama-
d›. Sårvabhauma'ya Ëóyle dedi, "Bu genÔ adam, bu Ôok güzel,
cazip ve bilgi sahibi adam senin dikkatini Ôekti; Onun yaËa-
m›ndaki safl›Ê› korumak iÔin ona kanat germek istiyorsun.
Ona yard›m etmen gerektiÊini mi düËünüyorsun? Bunlar› sóy-
lemekteki amac›n nedir? Onun, Tanr›'n›n bu ÔaÊdaki enkar-
nasyonu olduÊunu bilmiyor musun? O, Kali-yuga ÔaÊ›n›n
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avatåras›d›r. O NavadwÏpa'da nåma-saíkÏrtanan›n, yuga-
dharman›n óncüsüdür. Onun d›Ë górünüËünden kutsal metin-
lerde de sóz ediliyor." Sårvabhauma Ëóyle cevaplad›, "Hay›r,
hay›r! KarË›nda s›radan biri yok. Her sóylediÊini kabul ede-
ceÊimi sanma. Ben Ôetin cevizim. Sen neler diyorsun. Kali-
yuga a v a t å r a diye birËey yok. M a h å b h å r a t a' n › n V i £ ò u - s a h a s r a-
nåma bólümünde Vi£òu'nun adlar›ndan biri Triyugad›r yani
'yaln›z üÔ ÔaÊda górünen Tanr›'d›r. Buna góre Tanr›, Kali-
yugada Kalki d›Ë›nda enkarnasyona sahip deÊildir. Kalki ise
bir oyun enkarnasyonudur, bir y u g å v a t å r a d e Ê i l d i r . "
GopÏnåtha Ëóyle cevaplad›, "Sen Ôok Ëey bildiÊini san›yorsun.
Ama tüm kutsal metinleri okumuË olduÊun halde ve bilginle
gurur duymana raÊmen, ebedÅ dinsel ilkeleri izleyenlerin baË-
vurduklar› temel metinler M a h å b h å r a t a ve ç r Ï m a d -
Bhågavatam'd›r; oysa senin bu konuda tam bir bilgin yok."

"ÍNSAN DEÁÍL — TANRI"

O zaman, GopÏnåtha Äcårya ç r Ï m a d - B h å g a v a t a m v e
M a h å b h å r a t a'dan pasajlar okudu (k ù £ ò a-varòaì tvi£å
'kù£òaì, suvaròa-varòa hemåígo). Bóylece kendi górüËünü
savundu: "Burada, Kali ÔaÊ›n›n avatåras› doÊrudan karË›m›za
Ô›k›yor. O nåma-saíkÏrtanay› yaymak üzere góründü. O bir
insan deÊildir, Yüce Tanr›'n›n, Krishna'n›n Kendisidir."
Sårvabhauma ise Ëóyle dedi, "Hay›r, hay›r. Çek git buradan.
Kendi iËine bak. Bana ak›l vereceÊini sanma." Bu Ëekilde tar-
t›Ë›p durdular.

Bir süre sonra Sårvabhauma Bhaééåcårya, çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'ya Ëunlar› sóyledi, "Sana Vedånta felsefesini
óÊretmek isterdim, bóylece vazgeÔmiËlik düzeyini korursun.
Sana bu dünyan›n boË olduÊunu óÊreteceÊim, bóylelikle bir
daha asla maddesel yaËant›ya dónme arzusu hissetmeyecek-
sin." çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Ëóyle cevaplad›, "Peki, sen
Benim koruyucumsun. Ne dersen yapacaÊ›m. Senin iÔin ne
zaman uygunsa gelip Vedånta felsefesini óÊreneceÊim."

GopÏnåtha Äcårya, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'ya;
"Sårvabhauma Senin gerÔek kimliÊini bilmediÊinden bóyle
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konuËuyor," dedi. çrÏman Mahåprabhu Ëóyle cevaplad›,
"Neden onun aleyhinde konuËuyorsun? O Benim koruyucum.
Babam›n s›n›f arkadaË›, o yüzden de Bana Ôok düËkün. Bu
sevgi yüzünden benim koruyucum górevini üstlendi ve Benim
iyiliÊimi istiyor. Ben bunda bir olumsuzluk górmüyorum."

YEDÍ GÚNLÚK SESSÍZLÍK 

Bir kaÔ gün sonra çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Sårvabhauma
Bhaééåcårya'dan Vedånta dinlemeye baËlad›. Sårvabhauma
konuËurken o, uslu bir Ôocuk gibi, itaatkÕr bir Ëekilde sessizce
oturup dinliyordu. Ancak, yedi gün boyunca çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'ya óÊretmenlik yapt›ktan sonra Sårvabhauma'n›n
zihninde bir kuËku uyand›. "Neler oluyor? Vedånta ve man-
t›k'ta üstüme yoktur, bütün zekÕm› kullanarak Vedånta'n›n
iÔsel anlam›n› ónüne seriyorum ama karË›l›Ê›nda hiÔbir tepki
alm›yorum. Adeta dilsiz ve saÊ›r biri gibi sadece derslere kat›-
l›yor o kadar. Beni anlam›yor diyemem Ôünkü keskin bir zekÕ-
ya sahip. Bundan kuËkum yok. Yine de ne bir teËekkür, ne de
cevap var. Anlay›p anlamad›Ê›n› gósteren bir tek soru ya da
iËaret yok ortada. Óyleyse ben ne yap›yorum?" Daha fazla
dayanamay›p ayn› soruyu Lord'a sordu: "Vedånta'n›n iÔsel
anlam›n› aÔ›klamaya baËlayal› yedi günü geÔti. Pek Ôok
s a n n y å s i Vedånta'y› óÊrenmek iÔin bana gelir, oysa Sen benim
konuËmamla, aÔ›klamamla ilgili tek soru yóneltmedin. Tuhaf
ve harikulade bir sessizlik iÔindesin. Neden?"

ATEÍST DÚÈÚNCE

Bunun üzerine çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Kendi górüËünü
aÔ›klad›. Èóyle dedi, "Sårvabhauma, sóylemiË olduÊun Ëeyler,
çaíkara'n›n felsefesine dayan›yor. Ancak duydum ki çaíka-
råcårya, Tanr›'n›n emri üzerine, Vedånta'n›n gerÔek amac›n›
gizledi. Vedånta'n›n yazar› olan Vyåsadeva ise tam anlam›yla
Tanr› inanc›na sahip bir kiËidir, oysa senin sóylediÊin Ëeyler
ateist felsefeye dayan›yor."
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Sårvabhauma Ôok zekÅ bir adamd›. Èunu fark etti, "Çok
nazik bir Ëekilde, anlatt›klar›m›n uydurma, sahte Ëeyler olduÊu-
n u sóylemeye Ôal›Ë›yor. Ben son yedi gündür bütün gayretim-
le Vedånta'y› anlatmaya Ôal›Ë›yorum. O ise Ëimdi gerÔek ren-
gini belli ediyor ve anlatt›klar›m›n sahte olduÊunu sóylüyor.
Ne demek istiyor?" Sårvabhauma yine de kibarca ve bir parÔa
Ôekinerek çrÏman Mahåprabhu'ya Ëu soruyu yóneltti, "Son
yedi gündür anlatmakta olduÊum Ëeylerin dayanaktan yoksun,
sahte olduklar›n› sóylüyorsun. O hÕlde doÊru aÔ›klamay› sen
yapabilir misin? EÊer bu doÊru deÊil de, uydurma ise o zaman
Vedånta'n›n gerÔek anlam› nedir?" çrÏ Chaitanya Mahåprabhu
tevazuyla cevaplad›, "EÊer Bana Vedånta'y› aÔ›klamam›
buyuruyorsan, bunu yapmaya Ôal›Ë›r›m. Vedånta'da yer alan
søtralar yani Ëifreler, kendi iÔlerinde birer ›Ë›kt›r. Onlar kendi
kendilerini aÔ›klarlar. S ø t r alar›n doÊru okunuËu Parabrahman'a,
Krishna'ya gótürür." çrÏ Chaitanya Mahåprabhu bu giriËi yapa-
rak sóze baËlad›. ç r Ï m a d - B h å g a v a t a m'›n Vedånta üzerine yaz›l-
m›Ë gerÔek aÔ›klama ve yorum olduÊunu sóyledi. G a r u d a -
P u r å n a bundan Ëóyle sóz eder:

artho 'yaì brahma-søtrånåì
bhåratårtha-viniròayaè
gåyatrÏ-bhå£ya-røpo 'sau
vedårtha-paribùìhitaè

"çrÏmad-Bhågavatam Vedånta-søtra'n›n gerÔek yorumunu
temsil eder. Yüz bin ayetten oluËan epik Mahåbhårata'n›n,
büyük dünya tarihinin gerÔek amac›n› bulup Ô›karmak Ôok zor
olduÊu halde çrÏmad-Bhågavatam onun gerÔek anlam›n› sun-
mak iÔin gelmiËtir. Vedik bilginin annesi GåyatrÏ mantra'd›r.
çrÏmad-Bhågavatam GåyatrÏ'nin ózünü tam anlam›yla ortaya
koyar. V e d a l a r'daki diÊer gerÔekler de ç r Ï m a d -
Bhågavatam'›n iÔinde yer al›r." Bu nedenle Vedånta gerÔeÊin
doÊrultusunda aÔ›klanmal›d›r. Bu gerÔek de ç r Ï m a d -
Bhågavatam'da ifade bulur. Ancak o zaman gerÔek anlam
anlaË›labilir.
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ÓZGÚR RUHLARIN ÓZLEMÍ

çrÏman Mahåprabhu, çrÏmad-Bhågavatam'dan sóz edince,
bilgili bir paòàita olan Sårvabhauma, onun hakl›l›Ê›n› inkar
edemedi. Èunlar› sóyledi, "Evet, ben de çrÏmad-Bhågavatam'›
severim. Ózellikle de bir ayet Ôok hoËuma gider:

åtmåråmåß ca munayo
nirgranthå apy urukrame
kurvanty ahaitukÏì bhaktim
ittham-bhøta guòo hariè

"Ózbende hazz›n doruÊuna ulaËm›Ë olan ózgür ruhlar bile
Krishna'n›n olaÊanüstü mükemmellikteki niteliklerine, elle-
rinde olmadan cezbolurlar ve Ona saf adanm›Ël›kla teslim
olurlar."

Sårvabhauma bu ayeti dokuz deÊiËik Ëekilde aÔ›klad›, çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu da eskisi gibi sessizce oturup dinledi.
AÔ›klamalar› sona erince Sårvabhauma prestijini bir ólÔüye
kadar yeniden kazand›Ê›n› düËündü. Yine de kibarl›k olsun
diye, "Bu aÔ›klama Seni tatmin etti mi? EÊer Sen de bu ayete
daha fazla ›Ë›k tutmak istersen, dinlerim," dedi. çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu, "EÊer emredersen, birËeyler sóylemeye Ôal›Ë›-
r›m," dedikten sonra Sårvabhauma'n›n dokuz aÔ›klamas›
d›Ë›nda, ayete on sekiz farkl› aÔ›klama getirdi.

S å r v a bhauma, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun aÔ›klamas›-
n› dinlerken durumunun tehlikede olduÊunu anlam›Ë, gururu
k›r›lm›Ët›. ÈaËk›nl›k iÔinde Ëóyle düËündü, "Bu genÔ, bu
küÔük Ôocuk s›radan bir insan olamaz. S›radan bir zekÕ benim
tezlerime direnemez. Benim bu ayeti aÔ›klamak iÔin yapt›Ê›m
giriËimleri bir yana b›rak›p ayn› ayete on sekiz harikulade
aÔ›klama getirdi. Nedir bu? Onun yapt›Ê› saÊlam, karË› konul-
maz, adanm›Ël›k iÔeren, güzel aÔ›klamalar, benim büyük ener-
ji ve Ôabayla yapt›Ê›m aÔ›klamalar› geride b›rakt›. HiÔ bir
i n s anoÊlu benim aÔ›klamalar›mla boy ólÔüËemez. Kimse
benimkileri aËamaz. Buysa farkl› türden bir aÔ›klama.
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HerËeyi kaps›yor. Ama hepsi de Ëu genÔ Ôocuktan kaynaklan›-
yor. Nedir bu?"

MÍSTÍK GÓRÚNTÚ

YavaË yavaË kendis ine olan güvenini yitirmiË ve afalla-
m›Ët›. O zaman GopÏnåtha Äcårya'n›n sózlerini an›msad›. çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu iÔin; O insan deÊil demiËti. Èóyle
düËündü, "Bir insan›n bóyle aÔ›klamalar yapmas› imkan-
s › z—bu doÊaüstü birËey." Sonra, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu
Sårvabhauma'ya Nåråyaòa ve Krishna Ëeklindeki ruhanÅ
konumunu gósterdi. Sårvabhauma bütün bunlar› trans hÕlin-
de izledi ve Tanr›'n›n ayaklar›na kapand›, neredeyse tama-
men bilincini yitirdi.

Trans hÕlinden Ô›k›nca, ÔocuÊu orada büyük bir alÔak
gónüllülükle oturur buldu. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ona
sordu, "Bugünlük gidebilir miyim?" "Evet," dedi
Sårvabhauma, "Gidebilirsin." L o r d oradan ayr›ld› ve
Sårvabhauma kendi baË›na kald›. Bir süre sonra kendine geldi
ve düËünmeye baËlad›, "Ne górdüm ben? Dórt elli Nåråyåna
ve flüt Ôalan Krishna! Beni dize getiren kiËi bir insan deÊil; tek
tesellim bu." Sårvabhauma art›k deÊiËmiËti, iki dórtlük yazd›:

vairågya-vidyå-nija-bhakti-yoga-
ßik£årtham ekaè puru£aè puråòaè
ßrÏ-kù£òa-caitanya-ßarÏra-dhårÏ
kùpåmbudhir yas tam ahaì prapadye

"Merhamet okyanusu olan çrÏ Krishna Chaitanya
Mahåprabhu'nun lotus ayaklar›na teslim oluyorum. O, Tanr›
Kat›n›n Ózgün KiËisi Krishna'd›r ve bizlere bilginin, vazgeÔ-
miËliÊin ve Kendisine adanm›Ël›Ê›n gerÔek anlam›n› óÊret-
mek üzere inmiËtir."

kålån na£éaì bhakti-yogaì nijaì yaè
prådu£kartuì kù£òa-caitanya-nåmå
åvirbhøtas tasya pådåravinde
gåàham gåàham lÏyatåì citta-bhùígaè
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"Zihnimin bal ar›s›, Tanr› Kat›n›n Yüce Èahsiyeti Krishna'n›n
ta kendisi olan çrÏ Krishna Chaitanya Mahåprabhu'nun lotus
ayaklar›na derinlemesine dals›n. O, zaman›n etkisiyle neredeyse
tamamen kaybolmuË olan saf adanm›Ël›k yolunu canland›rmak
iÔin góründü."

Mistik Górúntú. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu kendisini
Sårvabhauma Bhaééåcårya’ya Nåråyaòå ve Krishna olarak gósterir.



YÚCE BÍR TAT

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun, Yüce Tanr›'n›n ta Kendisi
olduÊunu ifade eden bu iki dórtlük, Sårvabhauma Bhaééåcårya
t araf›ndan yaz›ld›. Ertesi gün, sabah›n erken saatlerinde, çrÏman
Mahåprabhu Jagannåtha tap›naÊ›ndan ald›Ê› bir parÔa p r a s å-
d a m ile henüz yatakta olan Sårvabhauma'ya koËtu. Yüksek
sesle Ëóyle seslendi, "Sårvabhauma, bu p r a s å d a m ne kadar
harikulade! OlaÊanüstü tada sahip. Lütfen al. P r a s å d a mla gel-
dim sana. Mahåprabhu p r a s å d a m› sunarken Sårvabhauma
yataktan kalkt›; aÊz›n› bile y›kamadan p r a s å d a m› y e d i .
Genelde, bir bråhmaòa paòàita sabah›n erken saatlerinde kal-
kar, ónce aÊ›z temizliÊini yapar, y›kan›r, dualar eder ancak
ondan sonra prasådam yer. Ama çrÏ Chaitanya Mahåprabhu
gelip Kendi eliyle ona p r a s å d a m sununca Sårvabhauma
ne yapabilirdi? P r a s å d a m› almak zorunda kalm›Ët›.
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Ëóyle dedi, "Biz daha ónce ghee,
pirinÔ, tatl›, baharat ve benzeri pek Ôok Ëeyin tad›n› bakm›Ë-
t›k. Hepsinin kendine has tad›n› biliyoruz. Ama bu harikula-
de. Bu Krishna'n›n dudaklar›na dokundu. OlaÊanüstü mükem-
mellikte ve lezzette." Bóylece Sårvabhauma prasådam› iËtah-
la yedi ve baz› mantralar sóylemeye baËlad›:

ßu£kaì paryu£itaì våpi
nÏtam vå døra-deßataè
pråpti måtreòa bhoktavyaì
nåtra kåla-vicåraòå

"KiËi çrÏ Krishna'n›n mahå-prasådas›n› al›r almaz zamana,
yere ald›rmadan; kuru, bayat ya da uzak bir ülkeden getirilmiË
olmas›na bakmadan yemelidir."

na deßa-niyamas tatra
na kåla-niyamas tathå
pråptam annaì drutaì ßi£éair
bhoktavyaì harir abravÏt
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"Duyarl› insanlar çrÏ Krishna'n›n p r a s å d as›n› al›r almaz,
hemen yemelidirler. Zaman ve yerle ilgili herhangi bir baÊlay›-
c› kural yoktur. Tanr› Kat›n›n Yüce KiËisi’nin emri bóyledir."

"BUGÚN, BEN DÚNYAYI ELE GEÇÍRDÍM"

Prasådam› yedi, Lord ve hizmetkÕr› kucaklaËt›lar ve vecd
iÔinde dans etmeye baËlad›lar, her ikisinde de vecdin belirtile-
ri górünüyordu. Terlediler, titrediler, gózyaË› dóktüler.
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, yoÊunlaËt›Ê› coËkun aËkla Ëóyle
konuËtu, "Bugün Ben dünyay› ele geÔirdim, Ôünkü
Sårvabhauma Bhaééåcårya gibi bir bilgini inand›rd›m. Art›k
onun mahå-prasådaya óylesine inanc› var ki Vedik ritüellerin
birini bile yerine getirmeden p r a s å d a m yedi. Górevimi
baËard›m!"

O günden sonra, Sårvabhauma Bhaééåcårya çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'nun lotus ayaklar›ndan baËka Ëeyle ilgilenmedi.
Ve kutsal m e t i n l e r i sadece adanm›Ël›Êa góre aÔ›klad›.
Sårvabhauma'n›n çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun izdeËÔisi
olduÊunu góren GopÏnåtha Äcårya el Ô›rp›p dans etmeye baË-
lad›. Ve sordu, "PekÕlÕ Sårvabhauma, Ëimdi ne düËünüyorsun
bakal›m?" Sårvabhauma Ëu cevab› verdi, "GopÏnåtha, sen
benim gerÔek dostumsun. Çünkü senin lütfun sayesinde çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'nun merhametini kazand›m."
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dalet, górevi gereÊi nitelik peËindedir, oysa merhamet bu
tür s›n›rlamalara sahip deÊildir. ÍlahÅ merhamet hiÔbir

niteliÊe ald›rmaz, aksine zay›f ve uygun olmayan› kalk›nd›r-
maya her an haz›rd›r. Sadece bir tek Ëey gereklidir: o da
merhamet elde etmek iÔin samimi istek duymak. Chaitanya-
caritåmùta'da Ëóyle denmektedir:

kù£òa-bhakti-rasa-bhåvitå matiè
krÏyatåì yadi kuto'pi labhyate
tatra laulyam api mølyam ekalaì
janma-koéi-sukùtair na labhyate

"Hatta milyonlarca doÊum boyunca iyi eylemler yap›lm›Ë
olsa bile Krishna'n›n saf hizmeti elde edilemez. Bu hizmeti
sat›n alman›n tek bedeli vard›r: o da yoÊun arzu. Ínsan
bulduÊu yerde hemen sat›n almal›d›r." KiËinin geÔmiË
yaËamlardan edinmiË olduÊu nitelikler Krishna bilincine
ulaËmas› iÔin ona yard›mc› olmaz; yaln›z büyük istek ve
inanÔ ónemlidir.

Krishna bilincinin yaratt›Ê› etki nedir?

bhidyate hùdaya-granthiß
chidyante sarva-saìßayåè
k£Ïyante cåsya karmåòi
mayi dù£ée 'khilåtmani

A
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"Rasa yani vecd iÔin duyduÊumuz iÔsel ózlem kalpte
gómülüdür ve kalp de baÊl› ve mühürlüdür. Ancak
Krishna'n›n ihtiËam›n›n ezgilerini duymak ve sóylemekle kal-
bin mührü k›r›l›r ve Krishna'y›; zevk kaynaÊ›n›, vecdin
Kendisini (raso vai saè, akhila-rasåmùta-murtiè) iÔeriye
almak iÔin uyan›r ve kap›s›n› aÔar."

KALP VECD ÍSTER

Kalbimiz vecd, cazibe ve güzellik peËindedir. Bu da beyin-
le deÊil kalple duyumsan›r. O hÕlde en büyük ónem kalbe
verilmiËtir. Íkinci etki bilgi boyutunda duyumsan›r. ÍlahÅ
güzelliÊin tad›n› al›nca, kuËku yok olur (rasa-varjaì raso 'py
asya paraì dù£évå nivartate). GerÔek vecdi (rasa) tatt›Ê›m›z
zaman, bütün kuËkular silinir. Krishna bilincini tad›nca, kalp
ele geÔer, kalp ele geÔince ÍlahÅ aËk›n coËkusu, prema akma-
ya baËlar. Doyuma ulaËan kalp Ëóyle diyecektir, "Aramakta
olduÊum Ëey buydu iËte!" Ard›ndan beyin Ëóyle düËünecektir,
"Evet kuËku yok, aray›Ë›m›z›n en üstün hedefi budur. Bunun
d›Ë›ndaki herËeyi erit." Kalp Ëóyle diyecektir, "Premaya, ilahÅ
aËka ulaËt›m—en üstün olan budur! Bu andan baËlayarak
bütün iËleri bir yana b›rak." O zaman karma bütün tezgahlar›
kapatacakt›r. Krishna bilinci ile baÊlant› kurunca, ilk sonuÔ
kalbin uyanmas› Ëeklinde kendisini gósterir. Kalp ele geÔince,
beyin onaylar ve yanl›Ë yónde enerji harcayan karmam›z
durur. Krishna bilinci, kalbin gerÔek servetidir.

HiÔbir yasa dinlemeden kendisini yaymak, ilahÅ merhame-
tin yap›s›d›r. Ónemli olan tek Ëey onu kabul etmeye can atma-
m›zd›r. Merhamet bu yolla sunulur: "Bundan ister misin?"
EÊer kabul edersek, "Evet, harika, üstelik Ôok da zevkli,"
deriz ve ancak o zaman alabiliriz. EÊer duam›z iÔtense, bun-
dan baËka Ëeye gerek yoktur. Bu basit bir al›ËveriËtir. EÊer
istersek al›r›z. Krishna bilinci Ôok basittir. KiËinin uygun olup
olmamas› ónemli deÊildir. Kim isterse alabilir.

Peki bu ilahÅ armaÊan› istemeyenlere ne demeli? çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu onlara, muhteËem yard›mc›s› çrÏpåda
Nityånanda Prabhu arac›l›Ê› ile ózel merhametini gónderdi.
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Nityånanda Prabhu Krishna bilincinden kaÔanlara bile izin
vermez. Bir kiËi, "Ben istemiyorum," dese bile Nityånanda
Prabhu buna izin vermez. Èóyle diyecektir, "Hay›r! Ístemeli-
sin. Sana iÔtenlikle yalvar›yorum—al onu! Kullan, ancak o
zaman Krishna bilincinin deÊerini anlayabilirsin."

Ak›ll› bir tüccar, pazar› ele geÔirmek iÔin müËterilerine
ürününden bedava órnekler daÊ›t›r. Bir yandan da Ëóyle ses-
lenir, "Bir tane bedava al›n! Èimdi birËey ódemeniz gerek-
mez. Óylesine veriyorum. Kullan›n ve deÊerini fark edince,
ne kadar kullan›Ël› olduÊunu anlay›nca o zaman sat›n al›n."
Herkes de gelip sat›n alacakt›r.

"LÚTFEN GAURÄäGA'YI KABUL EDÍN!"

Benzer Ëekilde, Nityånanda Prabhu da alÔak gónüllü yaka-
r›Ë›yla Bengal'i dolaËt›. Kap›y› Ôalar ve aÊlayarak müËterisinin
ayaklar›na kapan›rd›, "Lütfen bunu kabul buyurun! Beni kov-
may›n, geri góndermeyin. Lütfen dediklerimi yap›n. Tüm dik-
katinizi Gauråíga'ya verin, beklentilerinizin ótesinde yarar›n›
góreceksiniz. Benim sizden ricam budur." GózyaËlar› dóker,
kap› eËiÊinde yuvarlan›r ve Ëunlar› sóylerdi, "Bunu almaya
gónüllü deÊilsiniz, ama kuËkunuz olmas›n. Size yalvar›yo-
rum—al›n! Ínan›n bana. Lütfen Gauråíga'y› kabul edin!"
Nityånanda Prabhu, Ganj'›n her iki k›y›s›nda dolan›p durur,
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'yu anlat›rd›.

Nityånanda Prabhu yaln›z Gauråíga'y› tan›r. O kù£òa-lÏlå-
da Baladeva olarak temsil edilir. Baladeva kuËkusuz råsa-lÏlå
oynad› ama asl›nda råsa-lÏlåy› sadece Krishna iÔin düzenli-
yordu: Onun yap›s›, adanm›Ël›kta uzman olanlara, Kendisini
her an Krishna'ya vakfettiÊini gósterir. Aksi hÕlde Baladeva
olmazd›. O Kendi zevki iÔin bireysel düËüncelere sahip deÊil-
dir; bedeninin her bir atomu durmadan Krishna'ya zevk ver-
mek iÔin faaliyet yapma hevesi iÔindedir. Nityånanda
Prabhu'nun bedeninin her bir atomu da, benzer Ëekilde, bilinÔli,
aËk›n ózdür. Ve bedeninin her bir atomu yaln›z çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'nun hizmeti ve hoËnutluÊu iÔin vard›r. 
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"ÍN TAHTINDAN AÈAÁI!"

Bir gün, Mahåprabhu'nun annesi çacÏdevÏ, bir rüya górmüË-
t ü . Rüyada Krishna ve Balaram bir tahtta oturuyorlard›.
Nityånanda Prabhu Baladeva'ya Ëóyle sesleniyordu, "Ín tah-
t›ndan aËaÊ›! Art›k sonun geldi. Èimdi Benim Gauråíga'm
oraya Ô›kacak". Baladeva direndi: "Hay›r, Benim Efendim
Krishna'd›r." DóvüËtüler, Nityånanda Prabhu daha güÔlüydü,
Baladeva'y› tahttan indirdi ve, "Art›k senin günlerin doldu,
Ëimdi s›ra Benim Gauråíga'mda. Sen yerimizi iËgal ediyor-
sun, aËaÊ› inmek zorundas›n," dedi. Baladeva kendisini
aËaÊ›ya indiren Nityånanda'ya yenik düËtü.

ÍËte, Nityånanda Prabhu'nun çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ile
olan iliËkisi bu yap›dad›r. O kendisine ait hiÔbir Ëeye sahip
deÊildir; onun herËeyi çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'dur.
Baladeva Krishna iÔin neyse, Nityånanda Prabhu da
çrÏ Chaitanya iÔin odur. çrÏman Mahåprabhu'nun yeryüzüne
iniËindeki amaÔ Vùndåvana'n›n adanm›Ë hizmetini insanlara
cómertÔe daÊ›tmakt›. Óte yandan, Nityånanda Prabhu hiÔ dur-
madan Ëu ezgiyi sóylerdi, 

Íki Lord: Nityånanda Prabhu ve çrÏman Mahåprabhu



bhaja gauråíga, kaha gauråíga laha gauråíger nåma
yei jana gauråíga bhaje sei åmåra pråòa

"Gauråíga'ya ibadet et, Gauråíga'dan sóz et, Gauråíga'n›n
ad›n› zikret. Her kim çrÏ Gauråíga'ya ibadet ederse Benim
herËeyimdir." Nityånanda Prabhu insanlar›n çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'yu benimsemeleri iÔin elinden ne geliyorsa
yapt›. Ne diyordu? "DoÊruca çrÏ Chaitanya'n›n kampanyas›na
kat›l›n, bóylece en emin Ëekilde Vùndåvana'ya ulaË›rs›n›z."

KuËkusuz çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun mekÕn› olan
NavadwÏpa, Krishna'n›n mekÕn› Vùndåvana'dan daha az deÊer-
li deÊildir. Vùndåvana'daki rasa, NavadwÏpa'da bir baËka
ózellikle ortaya Ô›kar. Baz› adanm›Ëlar vùndåvana-lÏlåya ózel
yak›nl›k duyarlar, baz›lar›n› navadwÏp-lÏlå temsil eder, bir
üÔüncü grubu ise her ikisi birden temsil eder, ancak iÔlerinde
NavadwÏpa en cómert olan›d›r. Vùndåvana'da, Krishna'n›n
oyunlar› belli bir grupla s›n›rlanm›Ët›r. Oysa NavadwÏpa'da bu
oyunlardan herkes pay al›r. Gaura-lÏlå kù£na-lÏlådan daha
cómerttir.

Cha i t a n y a - c a r i t å m ù t a'da (Mad.25.261) Kù£òadåsa
Kaviråja GoswåmÏ gaura-lÏlå ve kù£òa-lÏlå aras›ndaki fark›
kendi aÔ›s›ndan Ëóyle aÔ›klar:

kù£òa-lÏlåmùta-såra,     tåra ßata ßata dhåra,
daßa-dike bahe yåhå haite

se caitanya-lÏlå haya,     sarovara ak£aya,
mano-haìsa caråha' tåhåte

O Ëóyle der, "HiÔ kuËku yok ki r a s an›n en üstün nektar›n›n
tad›n› k ù £ ò a - l Ï l åda buluruz. Peki g a u r a - l Ï l å nedir? G a u r a - l Ï l åd a
kù£òa-lÏlån›n nektar› s›n›rl› bir Ôevreyle k›s›tlanmaz, her yana
daÊ›t›l›r. Sanki kù£òa-lÏlån›n nektar gólünün on yakas›ndan
yüzlerce ›rmak ak›yor gibidir."

En yüksek ózlemimiz çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin hizmetini elde
etmektir. Ama baËlang›Ôta g u r unun yani Nityånanda
Prabhu'nun temsilcisinin arac›l›Ê› ile çrÏ Nityånanda
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Prabhu'ya yaklaËmal›y›z. Nityånanda Prabhu, bizlerin adan-
m›Ël›kta daha fazla ilerleme kaydetmemiz iÔin temeli oluËtu-
rur. Íyi temel olmadan h›zl› ilerlemek negatif tepkiye daveti-
yedir, o hÕlde bizler iÔin en baËta gelen ihtiyaÔ, Nityånanda
Prabhu'nun merhametidir. Bu yaklaË›m çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin
hizmetiyle son bulur. (nitåiyer-karuòå habe braje rådhå-
kù£òa påbe).

GauàÏya Vai£òavizm'in felsefesi, hizmetkÕr›n hizmetkÕr›
olma konumunu en aË›r› derecede benimsemektir. Amac›m›z
Krishna ile bir olmak—hizmet almak—deÊildir, bizler hizmet
sunmak isteriz. Mutlak GerÔeÊin yónetilen eËi negatif enerji-
dir—yani hizmet veren enerjidir—yóneten enerji ise hizmeti
kabul eder. Yap›sal ózelliklerimize góre pozitif, yani yóneten
eËle kendimizi bir górerek deÊil, negatif konumdaki hizmet-
kÕrlar›n Ôizgisine, yónetilen eË Ôizgisine ulaËt›Ê›m›z zaman en
fazla yarar› elde ederiz.

Nityånanda Prabhu'nun merhameti sayesinde çrÏ
Gauråíga'ya olan baÊl›l›Ê›m›z geliËir. EÊer çrÏ Gauråíga'n›n
lütfuna sahip olursak, herËeyin en üstününe sahip oluruz.
Rådhå-Govinda'ya yaklaËman›n en emin yolu da budur. EÊer
bir baËka yoldan Rådhå-Govinda'y› elde etmeye kalkarsak
giriËimimiz kuËkusuz yapay ve yan›lt›c› olacakt›r; eÊer
Rådhå-Govinda'ya doÊrudan, çrÏ Gauråíga'y› d›Ëlay›p ulaË-
maya kalkarsak büyük güÔlükler Ô›kacakt›r.

NAVADWîPA'YA YAPILAN YATIRIM

Bu bak›mdan, bütün enerjimizi çrÏ Gauråíga'n›n hizmeti-
ne vermeliyiz. ÍËte o zaman otomatik olarak kendimizin en üst
boyuta Ô›kar›ld›Ê›n› górürüz. Prabodhånanda SaraswatÏ
ëhåkur Ëóyle dua eder:

yathå yathå gaura-padåravinde
vindeta bhaktiì kùta-puòya-råßiè
tathå tathotsarpati hùdy akasmåd
rådhå-padåmbhoja-sudhåmbhu-råßiè
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“Kendimizi çrÏ Gauråíga'n›n lotus ayaklar›na ne kadar Ôok
adarsak, çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin Vùndåvana'daki nektars› hiz-
metini otomatik olarak elde ederiz.” NavadwÏpa Dhåma'ya
yap›lan yat›r›m kiËiyi otomatik olarak Vùndåvana'ya gótürür.
KiËi oraya nas›l taË›nd›Ê›n› anlamayacakt›r bile. Èansl› olan-
lar herËeylerini Gauråíga'n›n hizmetine yat›r›rlar. EÊer bunu
yaparlarsa, herËeyin kendiliÊinden çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin kut-
sal ayaklar›na sunulmuË olduÊunu górürler. O bu hizmetkÕr-
lar› kabul eder ve onlara Ëóyle der; "NavadwÏpa'dan iyi refe-
ranslar var, sizi hemen burada góreve al›yorum." çrÏmatÏ
RådhåråòÏ, cómertlik unsuru eklenmiË Gauråíga formunda
tan›t›l›r. çrÏ Gauråíga'n›n oyunlar›nda zihnimize bencil Ëeh-
vet duygular› giremez, Ôünkü o oyunlarda O, bir sannyåsi ve
bir adanm›Ë olarak górünür.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'yu analiz edecek olursak karË›-
m›za, hiÔ kuËkusuz, RådhåråòÏ k›l›Ê›na girmiË Krishna Ô›kar.
GayriËahsiyetÔi felsefecilere góre, negatif ve pozitif birleËtiÊin-
d e , ay›rt edilmeyen birliÊe dónüËürler, oysa Vai£òava felsefe-
si der ki, Tanr›'n›n pozitif ve negatif yónleri birleËtiÊi zaman,
kiËilik kaybolmaz. Aksine, negatif k›l›Ê›na giren pozitif deÊi-
Ëime uÊrar ve en büyük aray›ËÔ› olarak Kendisini aramaya
baËlar. Vai£òavizm'e góre pozitif ve negatif birleËtiklerinde
denge yaratmazlar; aksine dinamik karakterleri olduÊu gibi
kal›r. Rådhå ve Govinda'n›n birleËimi çrÏ Gauråíga'd›r ve biz-
ler Nityånanda Prabhu'nun lütfuyla, çrÏ Gauråíga'n›n cazibe-
sine kap›lma olas›l›Ê›na sahibiz.

HERÈEYÍ KUCAKLAYAN MERHAMET

Nityånanda Prabhu'nun merhameti bazen çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'nun merhametini aËar. Mahåprabhu, kótü órnek
olmas›n diye, baz› düËmüË ruhlar› her zaman kabul edemez—
durumlar›n› ve baËka Ëeyleri dikkate almak zorundad›r. Oysa
Nityånanda Prabhu'nun merhameti olumsuz koËullara ald›r-
maz; Onun merhameti boldur ve adeta kórdür. O, günahkÕrlar›
günahlar›n›n derecelerine góre ay›rt etmez. Onun merhameti
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herËeyi kucaklar. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ise Onun óner-
diklerine karË› Ô›kamaz. Nityånanda Prabhu çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'nun reddettiklerini bile korumas› alt›na alm›Ët›,
óyle ki bir süre sonra Mahåprabhu onlar› da kabul etmek
zorunda kald›. Dolay›s›yla Nityånanda Prabhu'nun merhame-
ti hem boyut olarak hem de kapsam olarak en büyüÊüdür.
Tesellimiz budur, Ôünkü Onun merhameti ile en günahkÕr
ruhlar bile yüce hedefe eriËebilir.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu bir keresinde ard›ndan gelenle-
re Ëóyle demiËti, "Nityånanda Prabhu'yu en günahkÕr k›zlar-
dan birisiyle birlikteyken, bir Ëarap dükkan›nda Ëarap iÔerken
górseniz bile bilmeniz gerekir ki O herËeyin üzerindedir. Onu
alt uÊraËlar iÔinde górebilirsiniz, ama O bunlardan etkilen-
mez. Pek Ôok aËaÊ›l›k eylemle baÊlant›s› var gibi górünse de
bilin ki bu evrenin yarat›c›s›, Lord Brahmå ve diÊer adanm›Ë-
lar taraf›ndan sayg› górmektedir. Nityånanda Prabhu'nun
merhameti óylesine güÔlüdür ki onun giysisinin bir parÔas›n›
sayg›yla bedeninde taË›yan kiËi maddesel duyular›n yaratt›Ê›
tüm huzursuzluklardan korunur." Bu nedenle Ëóyle dua ede-
lim, "Zihnim her an Onun kutsal ayaklar›nda olsun; çrÏ
Nityånanda Prabhu'ya en derin sayg›lar›m› sunuyorum."

MÄYÄ'NIN YUTTUÁU RUHLAR

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, måyån›n yuttuÊu ruhlar› kur-
tarmak iÔin sannyåsa ald›. DüËmüË ruhlara Krishna'n›n Kutsal
Ad›n› vererek, onlar› yan›lg›dan kurtarmak iÔin peËlerinden
koËtu, Nityånanda Prabhu ise gólgesi gibi, O nereye gitse
peËinden koËard›. Ona tam anlam›yla teslim oldu ve kendisi-
ni Mahåprabhu'nun davas›yla ózdeËleËtirdi. Bu nedenle
Nityånanda Prabhu'nun ónünde secde etmeliyiz. çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu, Rådhå-Govinda lÏlån›n güzelliÊini
tadarken ve o gerÔeÊe dalm›Ëken bir yandan da kalpleri vaz-
geÔme ve sómürü  taraf›ndan ele geÔmiË tüm ruhlar› kurtar-
mak istiyordu; Nityånanda Prabhu'ya Ëóyle emretti, "Bengal'e
git ve onlar› kurtarmaya Ôal›Ë—onlara Rådhå ve Krishna'n›n
ilahÅ aËk›n› sun." 
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Nityånanda Prabhu'ya Rådhå ve Krishna'n›n ilahÅ aËk›n›
yaymas›n› emretmiËti, oysa Nityånanda Prabhu bunu yapmak
yerine gittiÊi yerlerde çrÏ Gauråíga'y› anlatmaya baËlad›.
"Gauråíga'ya ibadet etmeleri onlar iÔin daha iyi; bu onlar›n Ëu
anki günahlar›ndan ar›nmalar›nda yard›mc› olacak; ve bóyle
yaparak Ôaba harcamadan Rådhå-Govinda lÏlåda bir yere
sahip olacaklar." Ona verilen emir, Krishna'n›n ad›n›n vaaz
edilmesiydi, ama o Gauråíga'n›n ad›n› vaaz etmeye baËlad›.
ÍËte bu nedenle, kendi iyiliÊimiz iÔin, bütün tevazumuzla
Nityånanda Prabhu'nun ónünde eÊiliyoruz.

Èóyle yakar›yoruz, "Ey Nityånanda Prabhu, Ey gurudeva,
lütfen çrÏ Gauråíga'ya inanmam iÔin bir damla güÔlü inanÔ
ver bana. O Rådhå-Govinda'n›n yekvücut olmuË hÕlidir. O,
Vùndåvana'daki oyunlar›n ilahÅ nektar›n›n tad›na varand›r.
Bana bir damla inanÔ ver ki bir gün o ilahÅ aËka ulaËay›m ve
o ülkeye gireyim."

EÊer Nityånanda Prabhu'yu ve çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'yu ihmal edersek Rådhå-Govinda'ya hizmet
etme ózlemimiz rüya olur, gerÔeklikten yoksun, soyut bir
hayal olur. Nityånanda Prabhu, düËmüË ruhlar›n bar›naÊ›d›r.
Guru-tattva'n›n en cómert yónüdür; Onun ónünde secde
etmeliyiz, Onun kutsal ayaklar›n› kabul etmeli ve Ona teslim
olmal›y›z.

RuhanÅ Vaikuòéha ülkesinde Nityånanda Prabhu, varolan
herËeyin temeli kabul edilen Yüce Lord Saíkar£aòa olarak
temsil edilir. Mümkün olan bütün varoluË Onun enerjisiyle
ayakta kal›r. Nityånanda Prabhu ózgün Baladeva'd›r, Tanr›
Kat›n›n Èahsiyeti'dir. Bu nedenle, orada burada dolan›p góz-
yaËlar› iÔinde tozlara bulansa da Nityånanda Prabhu'nun
oyunlar›n›, sayg›n konumunun bilincinde olarak deÊerlendir-
meliyiz. O Ëóyle der, "Gauråíga'n›n ad›n› sóyleyin, kóleniz
olay›m." Her ne kadar bu aËaÊ› yerde rol alsa da, Onu sayg›n
konumunun ›Ë›Ê›nda deÊerlendirmek gerekir. Ona bu yaklaË›m
iÔinde teslim olmal›y›z."

Balaråma, ruhanÅ dünyan›n farkl› yerlerinde farkl› yónle-
riyle temsil edilir. O buraya, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ile
beraber Nityånanda Prabhu olarak geldi. Nityånanda
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Prabhu'yla ilgili gerÔek Cha i t a n y a - c a r i t å m ù t a'da ve
Chaitanya-bhågavata'da anlat›lm›Ët›r. Orada, erkek kardeËiy-
le birlikte yaËam›n tad›n› Ô›karan ve oyunlar›n keyfine varan
hÕliyle tasvir edilir. Bizler iËte o Nityånanda'ya secde etmeli-
yiz.

çrÏ Krishna prema, ilahÅ aËk, Ôok fazla mutluluk ve coËku
veren idrak edilemez bir óze sahiptir. Bu harikulade ózden bir
parÔa tatm›Ë olan yüce azizler, Vedalar'›n bol bol óvdüÊü kur-
tuluË da dahil her türlü beklentiyi bir yana atarlar. Bu neden-
le Nityånanda Prabhu, Baladeva ile bir olsa da Ondan daha
yücedir. Neden? Çünkü O ilahÅ aËk daÊ›tmaktad›r. ÍlahÅ aËk
nedir? Bu óylesine ónemli ve deÊerlidir, baËka baËar›lardan
óylesine daha üstündür ki ilahÅ aËk verebilen kiËi, górev, ser-
vet, zevk ve hatta kurtuluË (dharma, artha, kåma, moksa)
verebilen kiËilerden kat kat yücedir. EÊer Krishna'n›n çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'yla baÊlant›l› olduÊunu kavrayabilir-
sek, o zaman elbette Balaråma'n›n da Nityånanda Prabhu'yla
baÊlant›l› olduÊu anlaË›l›r. Bunun d›Ë›nda diÊer bütün yónle-
riyle ayn›d›rlar ama Balaråma'ya yücelik eklendiÊinde O
Nityånanda Prabhu olur.

Óncelikle ilahÅ aËk›n pozisyonu belirlenmelidir: Yüce aziz-
ler, ilahÅ aËk›n kokusunu az da olsa duyumsad›klar› zaman
kurtuluË ve diÊer Ëeylerden vazgeÔerler. Bir kez ilahÅ aËk›n
pozisyonu belirlenince anlayabiliriz ki bu aËk› verebilen,
diÊer bütün Ëeyleri verenlerden Ôok daha üstündür.

ÍËte bu nedenle Nityånanda Balårama, birleËik evrenlerin
Süper Ruhu KåraòodakaßåyÏ Vi£òu'dan, bu evrenin Süper Ruhu
GarbhodakaßåyÏ Vi£òu'dan ve tüm canl› varl›klar›n Süper Ruhu
K£ÏrodakaßåyÏ Vi£òu'dan kat kat üstündür. O Balårama buraya
Nityånanda Prabhu olarak gelmiËtir. Saltanatla, ihtiËamla,
güÔle deÊil insan Ëeklinde gelmiËtir. ÍlahÅ aËk daÊ›tmak üzere
gelmiËtir. O Gauråíga'y› verendir. BüyüklüÊü bu olguyla kan›t-
lan›r. Bunu, yaËam›n›n farkl› yónlerini ad›m ad›m inceledikten
sonra anlayabiliriz.

Nityånanda Prabhu Ekachakrå'da doÊmuËtu, ÔocukluÊunu
orada geÔirdi. Ailesi, arkadaËlar› ve komËular› Onun tatl›
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oyunlar›n›n coËkusuyla dolarlard›. DoÊduÊu andan baËlayarak
tüm Ekachakrå'n›n mutluluk kaynaÊ› oldu ve ÔocukluÊunu bu
neËeli atmosfer iÔinde geÔirdi. 

Günlerden bir gün, Nityånanda henüz genÔ bir Ôocukken,
evlerine bir sannyåsi geldi ve Nityånanda'y› kendisine verme-
leri iÔin yakarmaya baËlad›. Sannyåsi kutsal yerleri gezen
biriydi ve baÊ›Ë olarak Nityånanda'y› istemiËti. Onu yan›na
ald›. Nityånanda sannyåsinin peËinden hemen hemen bütün
kutsal yerleri gezdi. Bu s a n n y å s inin Mådhavendra PurÏ
olduÊu sóylenir. 

Sonra bir gün, kalbinde büyük bir coËku hisseden
Nityånanda Prabhu, çrÏ Gauråíga'n›n NavadwÏpa'da s a í k Ï r t a n a
oyunlar›na baËlad›Ê›n› anlayabildi. Ve bu ilhamla NavadwÏpa
Dhåma'ya geldi.

OLAÁANÚSTÚ BÍR RÚYA

O gün, Mahåprabhu izdeËÔilerine Ëóyle dedi, "Rüyamda,
olaÊanüstü yüce bir insan›n, üzerinde Balårama'n›n palmiye
aÊac›ndan bayraÊ› olan bir arabayla kap›ma geldiÊini górdüm.
Èóyle diyordu, 'Nimåi Paòàita'n›n evi nerede?' Íki kere, üÔ
kere, dórt kere, tekrar tekrar sordu, 'Nimåi Paòàita'n›n evi
nerede?'" Mahåprabhu sózlerine devam etti, "Bu yüce insan
dün akËam NavadwÏpa'ya gelmiË olmal›. Onu bulun." Herkes
bu kiËiyi arad› ama kimse izine rastlayamad›.

Bunun üzerine Mahåprabhu, "Bir de ben deneyeyim,"dedi.
Onlar› doÊruca Nandanåcårya'n›n evine gótürdü, çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu ve yan›ndakiler oraya ulaË›r ulaËmaz
Nityånanda Prabhu'yu verandada otururken buldular.
Nityånanda Prabhu çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'yu górünce ona
uzun uzun, bütün dikkatiyle bakt›, Ona yoÊunlaËt› ve kendisi-
ni kaybetti. Bóylece, bir gün iÔinde çrÏman Mahåprabhu'nun
en yak›n dostu oldu. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ona Krishna
bilincini herkese duyurmas›n› emredince Nityånanda Prabhu,
Gauråíga bilincini, Gauråíga'n›n ilahÅ aËk›n› yaymaya baËla-
d›. ÍËte O Nityånanda Prabhu, bütün düËmüË ruhlar›n kurtar›-
c›s›d›r, onlar› günahlar›n›n derecesine góre ay›rt etmez, bu
nedenle Onun kutsal ayaklar›na secde ediyoruz.
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çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, bir keresinde, Nityånanda
Prabhu ile Jagannåtha PurÏ'de gizli bir górüËme yapm›Ët›.
Nityånanda Prabhu Bengal'e gidip evlenince baz› kiËiler
evlenmesini Mahåprabhu'nun istediÊini sóylediler. Bize góre
sózde "üst s›n›f" insanlar óylesine boË uÊraËlara kap›lm›Ëlard›
ki Nityånanda Prabhu'dan kitlelere yaklaËmas› istenmiËti.
Vaaz verebilmek iÔin de onlarla samimi olmas› emredilmiË,
bu nedenle de evlenmesi gerekli górülmüËtü. Aksi hÕlde, aile
fertleriyle yak›n iliËkide olmas›, vazgeÔmiËlik standard›na
yónelik suÔlamalara hedef olabilirdi. Ve bu amaÔ iÔin evlen-
di. O politikay› uygulamak ve o yaklaË›m› kabullenmek duru-
mundayd›. Bóyle yapmas›n› Ona çrÏ Chaitanya Mahåprabhu
sóylemiË olabilir; evlilik Onun kendi karar› deÊildi.
KuËkusuz, Onun iÔin evlenmenin ya da evlenmemenin ónemi
yoktu.

EbedÅ eËi JåhnavådevÏ ile nas›l karË›laËt›Ê› Bhakti-ratnåka-
r a' d a anlat›l›r. Bengal'de vaaz vererek dolaË›rken,
JåhnavådevÏ'nin babas› Søryadåsa Paòàita'n›n evine de uÊrar.
Søryadåsa Paòàita, Gaura-Nityånanda'n›n izdeËÔilerinden
Gauridåsa Paòàita'n›n erkek kardeËiydi. Søryadåsa tan›t›m
Ôal›Ëmalar› iÔin iyi bir ortam olan evinde Ona her bak›mdan

Nimåi Nitai ile karË›laË›r. Mahåprabhu'yu góren 
Nityånanda Prabhu ona uzun uzun bütün dikkatiyle bakt›, 

Ona yoÊunlaËt› ve kendisini kaybetti.



yard›mc› oldu. Søryadåsa iki k›z evlada sahipti ve iÔlerinden
birini evlenmesi iÔin Nityånanda'ya sundu. Asl›nda çrÏla
Nityånanda Prabhu ve çrÏmatÏ JåhnavådevÏ ebedÅ iliËki iÔin-
dedirler ve evlilikleri ihtiyaÔtan kaynaklanm›Ë olsa da bu
onlar›n ebedÅ lÏlås›yd›.

KuËkusuz baz› sózde sannyåsiler bekaret yeminlerini boz-
mak ve evlenmek iÔin bundan yararlan›rlar. Bahane olarak
Nityånanda'n›n evliliÊini óne sürerler. Ancak Nityånanda
Prabhu'nun sannyåsi olduÊu kan›tlanm›Ë deÊildir. Asl›nda
"Nityånanda" b r a h m a c å r Ï ad›d›r. "Änanda", b r a h m a c å r Ï
ad›na eklenen bir son ektir. Änanda, Svarøpa, Prakaßa ve
Chaitanya deÊiËik b r a h m a c å r Ï adlar›d›r. Änanda ad› s a n n y å s a
yaËam düzeninde de kullan›l›r, ama Nityånanda Prabhu'ya
verilmiË bir sannyåsa ünvan›yla karË›laËmad›k. Nityånanda
Prabhu'nun d Ï k £ å g u r usunun, Advaita Prabhu ve îßvara
PurÏ'ye guruluk etmiË olan Mådhavendra PurÏ olduÊunu bil-
diÊimiz halde, hiÔbir yerde Onun sannyåsa gurusundan sóz
edilmemektedir.

Nityånanda Prabhu a v a d h ø t a olarak bilinmektedir.
Avadhøta, sannyåsi demek deÊildir, d›Ë uygulamalar›na Ôok
fazla ózen góstermeyen ve bazen yap›lmamas› gereken Ëeyler
yapan kiËi demektir. Úst mertebeden bir kiËi alt uÊraËlar iÔine
girerse avadhøta olarak kabul edilir. Bundan, o kiËinin üstün
olduÊu ancak uygulamalar›n›n aËaÊ› düzeyde olduÊu anlaË›l›r.
Ava daha aËaÊ›da demektir, dhøta ise ya yok eden ya da saf-
laËt›ran anlam›na gelir.

Nityånanda Prabhu tek olan s a n n y å s i sopas›n› (e k a d a ò à a) üÔe
bóldü; bu demektir ki s a n n y å s ay›, vazgeÔmiËlik mertebesini
benimseyince bir deÊil üÔ d a ò à a almal›y›z. Bu üÔ d a ò à a b e d e-
nin, zihnin ve sózün Lord'un hizmetine verilmiË olduÊunu sim-
geler. Ónceleri Bengal'de uygulanan ekadaòàa yerine
Nityånanda Prabhu'nun, izdeËÔilerine t r i d a ò à a s a n n y å s a v e r m e-
si, çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura Prabhupåda'ya da
ilham vermiËtir. Tridaòàa sannyåsa sistemi GüneydoÊu
Hindistan'da Råmanøjåcårya’y› izleyen Vai£òavalar aras›ndaki
gelenekti. çrÏla Bhaktisiddhånta bunu modern ÔaÊa sunan kiËidir.
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YANILGI: SALDIR ONA — EZ ONU!

Nityånanda Prabhu'nun yaklaË›m› biraz tuhaft›. Stratejisi,
en aËaÊ› olanlar›n elinden tutmakt›. DüËman›n en güÔlü
olduÊu noktaya sald›ran Napolyon gibi, Nityånanda Prabhu
da en günahkÕr olan› ele geÔirmek isterdi. Genellikle, bir azi-
zin bu måyå dünyas›ndan uÔup ›ss›z bir yere gideceÊini, orada
bir maÊaraya girip kendisini meditasyona vereceÊini düËünü-
rüz. Hintli azizler genellikle Ëu óÊüdü verirler, "HerËeyi b›rak,
ormanda kimsenin olmad›Ê› bir yere git, bir maÊara bul ve
kendini tam anlam›yla Tanr›'y› anlamaya ver." Oysa bizim
guru mahåråjam›z farkl›yd›. O, Mahåprabhu ve Nityånanda
Prabhu gibi måyåya sald›rmak istemiË, büyük bir kumandan
gibi yan›lg›ya, hatta varolan tüm din kavramlar›na savaË ilan
etmiËti. "Neden yanl›Ë anlama, yan›lg› var?" diye düËünürdü.
"HerËey Krishna'ya ait: Ïßåvåsyam idaì sarvaì. "Bu aÔ›k,
basit ve güzel. Nas›l olur da, 'Bu benim iÔin, o da Onun iÔin'
diye düËünebiliriz. Burada bóyle bir yan›lg›n›n bar›nmas›na
nas›l izin verebiliriz. Sald›r ona — ve ne varsa yerle bir et!"

O bize Ëunlar› sóyledi, "KÏrtana, yan›lg›ya karË› vaaz ver-
mek demektir. Asker gibi, kap› kap› dolaË›p Krishna bilincini
anlatmal›s›n›z—Krishna'n›n Ô›kar›n›—Krishna kavram›n›
anlat›n. EÊer herËeyin Krishna iÔin olduÊunu anlarlarsa, kur-
tulurlar. Bu gerÔek aÔ›k ve basittir. Bunu neden anlayam›yor-
lar? Tepki yüzünden ac› Ôekmekte olduklar› bu yan›lg› ve
yanl›Ë anlama dünyas›ndan kurtarmak iÔin onlar› elde etmeye
Ôal›Ë›n."

Bu bak›mdan, bizler hiÔbir Ëeyden korkmay›z. Yaln›z
yaËamaktan hoËlanan bir Vai£òava bir gün guru mahåråjaya
sordu, "Neden Kalküta'da kal›yorsunuz? Oras› bencil menfa-
at uÊruna k›yas›ya savaË›lan Èeytan'a ait bir yer. Ayr›l›n ora-
dan, kutsal d h å m aya gelin." Oysa çrÏla Bhaktisiddhånta
SaraswatÏ ëhåkura ózellikle o yeri seÔmiËti, Ëóyle cevap verdi,
"Ben çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun óÊretisini, kirliliÊin had
safhada olduÊu bir yerde temsil etmeyi tercih ederim." Onun
iÔin Bat›ya adamlar góndermek istedi. "DoÊu, Bat›n›n Ôekici-
liÊine esir oldu," dedi, "Bu nedenle ilk ónce Bat› uygarl›Ê›
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çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura. O, tek baË›na m å y åy a ,
yan›lg›ya ve varolan tüm din kavramlar›na savaË ilan etmiËti.



dize gelmeli. O zaman parlakl›Ê› yok olur ve tüm dünya çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'nun ilahÅ aËk kampanyas›na kat›l›r."
Nityånanda Prabhu da ayn› yaklaË›mla, düËmüË ruhlar› çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'nun lotus ayaklar›na gótürmek üzere
onlar›n aras›na kat›lm›Ët›.
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rÏ Chaitanya Mahåprabhu geldiÊi zaman, Bengal Krishna
bilincinden uzaklaËm›Ët›. Ínsanlar óylesine yozlaËm›Ëlard›

ki, kedilerin evliliÊini izlemek iÔin su gibi para harc›yorlard›.
Yüce Lord Krishna'ya ibadetten saparak, y›lan tanr›Ôa Vi£aha-
rÏ'ye, ya da Èeytanlar› kontrol eden Kåli'ye ibadet ediyorlard›.
Dudaklar›ndan Krishna sózü dókülmez olmuËtu. Hindu bay-
lardan sadece birkaÔ›, Ganj'da y›kan›rken Govinda'n›n,
Hari'nin ya da Krishna'n›n Kutsal Adlar›n› sóylerlerdi. O s›ra-
lar, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun zuhur yeri olan
NavadwÏpa Dhåma ise Müslümanlar›n yónetimindeydi.
NavadwÏpa'da Kazi iktidardayd› ve Hindular›n dinsel duygu-
lar›n› ÍslamÅ yasan›n güÔlü eliyle kontrol ediyordu.

Advaita Äcårya büyük bir bilgindi ve çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'nun izdeËÔileri iÔinde en yaËl›s›yd›. DoÊu
Bengal'deki çrÏ Haééa'da, Navagråma'da zuhur etmiËti ve çån-
tinapura'da oturuyordu. Ontolojik aÔ›dan ifade edilirse, çrÏ
Advaita Äcårya, maddesel kozmosu Kendi yan›lt›c› enerjisi
ile yaratan Mahåvi£òu'nun a v a t å r as›d›r. çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'yu insanlar›n iyiliÊi iÔin, y u g å v a t å r a o l a r a k
buraya davet eden adanm›Ë kul da Advaita Äcårya'd›r. Lord'a
Ganj suyu ve tulasÏ yapraklar›yla ibadet etmeye baËlam›Ë ve
"Ey Tanr›m, lütfen gel ve bu insanlar› kurtar; Krishna'n›n tatl›
ad›n› daÊ›tarak onlar› kurtarma zaman› geldi. Gel Lord'um—
onlar óylesine zavall›lar ki!" diye yakararak Onun lütfunu
uyand›rm›Ët›r. Advaita Äcårya bu Ëekilde, düËmüË ruhlar
ad›na yakararak çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'yu buraya Ôek-
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miËtir. KuËkusuz, bu ÔaÊ iÔin bir yugåvatåra zaman› gelmiËti
ama yine çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'yu davet etme ve karË›-
lama górevini Advaita Äcårya üstlenmiËti.

çRî CHAÍTANYA'NIN GELÍÈÍ

Yüce Lord yeryüzünde górünmek üzereyken, Advaita'n›n
kalbinde Ëu hisler uyand›; "Yakar›Ë›ma karË›l›k al›yorum—O
geliyor!" GerÔekten de górdü ki, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu
Tanr›'n›n Yüce Èahsiyeti, kiËisel hÕliyle çrÏ Jagannåtha Mißra
ve çacÏdevÏ'nin evinde yeni doÊmuË bebekleri Nimåi
Vißvambhara olarak góründü. Ve bóylece, Advaita Äcårya o
kutsal zuhur gününde bebeÊe ve ana babaya sayg›lar›n› sun-
mak üzere oraya gitti.

Çocuk biraz büyüyünce, çrÏ Advaita Prabhu küÔük
Nimåi'nin ayaklar›na secde etmeye geldi. çacÏdevÏ, Nimåi'nin
annesi sars›ld›: "Ne yap›yorsunuz? YaËl› bir paòàitas›n›z,
Vedik felsefenin bilginisiniz. EÊer küÔük oÊluma bóyle sayg›
gósterirseniz geleceÊi mahvolur! Ne yap›yorsunuz?" Advaita
Äcårya bir Deity ónünde secde ettiÊi zaman, eÊer heykel
sahte ise, yani iÔinde Lord'un kendisi yoksa paramparÔa olur-
du. Oysa burada Advaita baË›n› ÔocuÊun ayaklar›na sürdüÊü
zaman Nimåi bir ayaÊ›n› Advaita Äcårya'n›n baË›na koydu.
Herkes ËaËk›na dónmüË ve merak etmiËti, "Bu Ôocukta ne tür
bir güÔ var? Advaita gibi bóylesine büyük, bilge ve yaËl› bir
adanm›Ë onun ónünde secde etti, Ôocuk da Advaita'n›n baË›na
bast›, yine de etkilenmiË górünmüyor! Kim bu Ôocuk?"

NÍMÄÍ'NÍN ÇOCUKLUÁU 

Nimåi Ôocukken, tan›nmamak iÔin s›rt›na bir órtü al›r,
komËunun muz bahÔesine girerdi. BaË›n›n bir darbesiyle muz
aÊaÔlar›n› devirirdi. KomËular d›Ëar› Ô›karlar ve Ëóyle düËü-
nürlerdi, "BahÔeye bir boÊa girmiË ve herËeyi yerle bir etmiË
olmal›!" Tanr› bu tür oyunlarda adanm›Ë kullar›na Ëunu óÊre-
tiyordu, "Benim hizmetim d›Ë›nda kullan›lacak olan tüm muz
aÊaÔlar›n› yerle bir ediyorum. En ileri anlay›Ëla Ëunu sóylüyo-
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rum, sizler benim ebedÅ dostlar›ms›n›z, bu nedenle sizlere ait
olan Ëeylere keyfim ne isterse onu yapar›m." Bazen çrÏdhara
Paòàita'n›n elindeki meyveyi kapar Ëóyle derdi, "Ver Ëu muzu
bana. KarË›l›Ê›nda para da veremem." çrÏdhara Paòàita ise,
"Neden bóyle yap›yorsun? Sen bir bråhmaòa Ôocuksun; seni
reddedemem. Ama bóyle hareket etmemelisin. Ben fakir bir
adam›m. Elimdeki en iyi Ëeyi al›rsan, neyle yaËar›m?" derdi.
Nimåi, iËte bóyle meyve h›rs›zl›Ê› oyunu oynard›.

Nimåi Paòàita büyürken Advaita Äcårya'ya büyük sayg›
gósteriyordu. Advaita ise buna katlanamaz, Ëóyle derdi, "Senin
s›radan biri olmad›Ê›n› biliyorum. Sen en üst mertebenin doÊa-
üstü, aËk›n kiËisisin. Yine de dünyasal anlamda, Benden daha
küÔüksün, bu yüzden Bana sayg› gósteriyorsun, ben ise buna
dayanam›yorum. Benim iÔin bu Ôok fazla." Advaita'n›n elin-
den baËka ne gelirdi? Nimåi her karË›laËt›klar›nda Ona sayg›
sunuyordu. Advaita buna son vermek iÔin bir plan yapt› ve
kendi kendine, "Bakal›m ne kadar zekÅsin," dedi.

NavadwÏpa'y› terk etti, çåntipura'ya gitti ve adanm›Ël›k oku-
lunun óÊretilerini yermeye baËlad›. Nimåi, Advaita Äcårya'n›n
bunca zaman sonra, adanm›Ël›k okulunun óÊretileriyle baÊdaË-
mayan konuËmalar yapmakta olduÊunu duydu. Yapt›Ê› konuË-
malarda, j ñ å n an›n (bilginin) adanm›Ël›ktan daha üstün olduÊu-
nu savunuyordu. "Adanm›Ël›k, Lord'u uzaklaËt›r›r," diye iddia
ediyordu, "bilgi ise Onu Ôok yak›na getirmeye Ôal›Ë›r. Bilgi
sayesinde kiËi Ëóyle düËünür, 'Lord'um Seni deneyimlemek
istiyorum.' Adanm›Ël›k ise Ëóyle der, 'O a d h o k £ a j ad›r: aËk›nd›r.
Duyular›m›zla alg›lanamaz. Bu nedenle de adanm›Ël›k Tanr›'y›
uzaklaËt›r›r, ancak Onun güzel iradesi bizi birbirimize yaklaËt›-
rabilir.' Oysa bilgi yoluna góre yüce otorite iÔinizde, kalbiniz-
dedir. Adanm›Ël›k okulu, aÔ›kÔa górüldüÊü gibi ikincil
k o n u m d a d › r . "

"ÈU YAÈLI ADAMI ÓLDÚRME!"

Advaita Äcårya iËte bóyle vaaz vermeye baËlad›. Bunlar
Nimåi Paòàita'n›n kulaÊ›na gidince, Nityånanda ile beraber Onu
cezaland›rmaya gittiler. Ganj nehrine atlay›p çåntipøra'ya yüz-
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d üler. Advaita Äcårya'y› buldular. Nimåi onunla yüz yüze
gelerek Ëóyle dedi; "Neler yap›yorsun, Äcårya? Neden Beni
buraya davet ettin? Benim yeryüzünde górünmem iÔin Ganj
sular›yla, tulasÏ yapraklar›yla dualar etmiËtin, oysa Ëimdi
Benimle alay ediyorsun? ÍlahÅ aËka karË›, Bana karË› konuË-
malar yap›yorsun. Sana ne oldu?" Nimåi Paòàita, Advaita'y›
bu Ëekilde azarlamaya, ona vurmaya baËlad›. Advaita Äcår-
ya'n›n yaËl› kar›s› aÊl›yordu, "Neler yap›yorsun? Èu yaËl›
adam› óldürme!"

Nityånanda Prabhu gülümsüyor, Haridåsa ëhåkura ise,
ËaËk›n, biraz uzaktan neler olup bittiÊini anlamaya Ôal›Ë›yor-
du. Advaita Äcårya Prabhu büyük bir mutluluk iÔindeydi.
"Sana bir ders verdim—Beni cezaland›rmaya geldin.
Yenildin. Ben kazand›m!" Advaita Prabhu bu sózlerle dans
etmeye baËlad›. "Lord’um, bugün seni alt ettim! Beni cezalan-
d›rmak zorunda kald›n. Nerede Bana sunduÊun o sayg›?"
Advaita mutluluktan coËmuËtu, Mahåprabhu'ya en sevdiÊi
yiyecek olan ßåk ziyafeti Ôekti.

Lord, yaËl› bir bilgin ve åcårya olmas›na raÊmen Advaita
Äcårya'ya tokat atarak Onu cezaland›r›p büyük lütuf bahËet-
miËti. Çok yak›n, can dostlar›m›z d›Ë›nda, sayg› duyduÊumuz
bir kiËiyi cezaland›rmam›z ya da sayg›s›zl›k etmemiz imkan-
s›zd›r. Bir kiËiye sayg›s›zl›k etmek ve onuruyla oynamak
ancak büyük yak›nl›k sóz konusu olduÊunda mümkündür. Saf
adanm›Ëlar ceza isterler. "Bizi azarla!" diye dua ederler, ama
yüksek yerden gelen ceza ucuz birËey deÊildir.

ADVAÍTA'NIN MÍSTÍK ÈÍÍRÍ

Y›llar sonra, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ilahÅ vecdin son
oyunlar›na baËlamadan az ónce, Advaita Äcårya Prabhu
Lord'a, Jagadånanda Paòàita arac›l›Ê› ile gónderdiÊi mistik bir
Ëiir yazd›:

båulake kahiha-loka haila båula
båulake kahiha- håée nå vikåya cåula
båulake kahiha-kåye nåhika åula
båulake kahiha-ihå kahiyåche båula
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Deliler gibi davranan Prabhu'muza sóyle,
Herkes akl›n› kaybetti,
Ve ónceleri fiyat› yúksek olan pirincin art›k yok deÊeri.
Tanr› AËk›yla yar› Ô›lg›n insanl›k 
bu dúnyay› ve ónceden deÊer verdiÊi herËeyi boËluyor;
sóyle Ona, bunu kulaÊ›na bir deli gónderiyor.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu bu mistik dizeleri okuyunca
ruh hali ciddileËti. Svarupa Dåmodara yan›ndayd›: "Ne yaz›-
yor burada?" diye sordu. Mahåprabhu Ëóyle cevaplad›, "Tam
anlam›n› bilemiyorum ama Advaita Äcårya büyük bir
'inan›r'd›r ve belli mertebedeki 'inan›r'lar Ëóyle düËünmeye
al›Ëk›nd›rlar, 'Deity'yi bir süre iÔin davet edeceÊiz ve ibadet
iÔin Onu burada tutmaya Ôal›ËacaÊ›z. Ard›ndan, ibadetimiz
sona erince ona elveda diyeceÊiz.' Belki Advaita 'Art›k
Deity'nin gitme zaman› geldi.' diye düËünüyordur. GerÔek
anlam›n› bilmiyorum ama belki amac› budur." Svarøpa
Dåmodara Ëiiri ald›, okudu ve düËünceye dald›: "Oh, A d v a i t a
Prabhu, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun górünmesini gerekti-
ren durumun sona erdiÊini ve art›k bu ÔaÊ›n enkarnasyonu ola-
rak Krishna'n›n Kutsal Ad›n› yaymas›na gerek kalmad›Ê›n›
sóylüyor. A v a t å r a'n›n górevi sona erdi, bu nedenle gidebilir."

SON ON ÍKÍ YIL

Bundan sonra, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu bu dünyada on
iki y›l daha kald›, ama art›k eskisi gibi deÊildi. HÕli oldukÔa
deÊiËmiËti. O günden sonra, RådhåråòÏ'nin ruh hÕline büründü,
Krishna'dan ayr› olman›n büyük ac›s›n› duyumsamaya baËlad›.
ÍlahÅ aËk›n Ô›lg›nl›Ê› iÔindeydi, sosyal baÊlar› neredeyse tama-
men son bulmuËtu. O s›ralar Råmånanda Råya ve Svarøpa
Dåmodara yan›ndayd›lar. Art›k d›Ëar›yla baÊlar›n› kesmiËti;
iÔindeki ateË, ayr›l›k ateËi alev alev yan›yordu. RådhåråòÏ'nin
Vùndåvana'y› terk eden çrÏ Krishna'y› aray›Ë›na yoÊunlaËm›Ë-
t›. KaßÏ Mißra'ya ait malikÕnenin kapal› bir odas›nda on iki y›l
boyunca ilahÅ aËk›n Ô›lg›nl›Ê›n› duyumsayarak yaËad›.

Bazen gece vakti, araziyi Ôevreleyen duvar› bilinÔsizce aË›p
Jagannåtha ile buluËmaya giderdi. Svarøpa Dåmodar ve diÊer
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refakatÔileri, birden odas›ndan Krishna'n›n ad›n›n duyulma-
d › Ê › n › fark edince Onu aramaya baËlarlard›: "Mahåprabhu
orada deÊil, nerede acaba?" Onu bazen, kaplumbaÊan›n
kabuÊuna Ôekilmesi gibi kollar› ve bacaklar› karn›na ÔekilmiË
halde, Jagannåtha tap›naÊ›n›n giriË kap›s›n›n ónüne y›Ê›lm›Ë
bulurlard›. Bedeninden etrafa güzel bir koku yay›l›rd›, inekler
etraf›na toplan›p bedenini koklarlard›. Mahåprabhu trans
hÕlinde yatarken, iÔsel olarak Govardhana'da g o p Ï l e rle birlikte
Rådhå ve Govinda'n›n oyunlar›n› deneyimlerdi. Bóyle zaman-
larda Svarøpa Dåmodara ve beraberindekiler Onu trans hÕlin-
den Ô›karmak iÔin Krishna'n›n Kutsal Ad›n› sóyleyerek ellerin-
den geleni yaparlard›.

Mahåprabhu uyan›nca, Ëikayet ederdi. "Ne yapt›n›z? Orada
Ôok fazla mutluluk veren bir deneyim yaË›yordum, oysa
gürültü Ô›kar›p beni buraya Ôektiniz." Gürültü neydi? Hare
Krishna'n›n sóylenmesi. Kimler Krishna'n›n ad›n› sóylüyor-
lard›? Svarøpa Dåmodara ve Onun düzeyindekiler. çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'nun ÍlahÅ Trans› óylesine güÔlüydü ki
Hare Krishna'y› gürültü olarak alg›lam›Ët›. O hÕlde, bizler
Hare Krishna sóyleyebiliriz ve Ô›kard›Ê›m›z ses salt gürültü-
den ibaret olabilir. Ama baËka bir bak›Ë aÔ›s›ndan ise, kù£òa-
nåma óylesine büyük deÊere sahiptir ki kù£òa-lÏlåya doÊrudan
kat›lmaya tercih edilir. Yine de åcåryalar›m›z›n, yolumuzun
óÊretmenlerinin bizlere verdiÊi direktife góre zikrimizi salt
gürültü olarak kabul etmeliyiz.

Bir gün çrÏ Chaitanya Mahåprabhu deniz k›y›s›nda dolaË›-
yordu. Bir k›z ise yan›k yan›k Jagannåtha'ya óvgü dolu Ëark›-
lar sóylüyordu. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu dosdoÊru o sese
koËtu. Tehlikeli dikenleri olan Ôal›l›klar›n aras›ndan koËmaya
baËlad›. Sonra Govinda, refakatÔisi, nas›l olduysa Onu durdu-
rabildi. Mahåprabhu herËeyi anlay›nca Ëóyle dedi, "Ah, bir k›z
Ëark› sóylüyor? Govinda yaËam›m› kurtard›."

VECDLE YARI ÇILDIRMIÈ HÀLDE

Bazen birdenbire, Krishna'n›n gopÏlerle Yamunå'da oyna-
d›Ê›n› duyumsard›. O duygularla okyanusa dalar, "Krishna!"
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diye aÊlard›. Sulara dal›p bilincini yitirirdi, dalgalar Onunla
oynarlard›. Onun gitmiË olduÊunu góren adanm›Ëlar merak
iÔinde birbirlerine, "Mahåprabhu nerede acaba?" diye sorarlar
ve Svarøpa Dåmodara'n›n ónderliÊinde Onu aramaya baËlar-
lard›. Bir keresinde gece sona ermek üzereydi, Onu hÕlÕ bula-
mam›Ëlard›. Sonunda bir bal›kÔ› koËarak, adeta deli gibi
"Krishna, Krishna, Krishna!" diye seslenerek yanlar›na geldi.

Svarøpa Dåmodara, "Neler oluyor?" diye sordu. Bal›kÔ›
Ëóyle cevaplad›, "Her gece bal›k tutar›m, ama bu gece aÊ›m›
att›m ve Ôok aÊ›r birËey yakalad›m. Çekmeye baËlad›Ê›mda

GerÔeÊin Górúntúsú. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu 
trans halindeyken górdüÊü Krishna'n›n lÏlås›n› anlatt›.



büyük bir bal›k yakalam›Ë olduÊumu düËünüyordum, ama
k›y›ya getirdiÊim zaman büyük bir insan bedeniyle karË›laË-
t›m ve bedeni aÊ›mdan kurtarmaya kalk›Ë›nca, bir Ëekilde Ona
dokundum; art›k akl›m baË›mda deÊil, yar› Ô›ld›rm›Ë hÕlde-
yim." Bunun üzerine, Svarøpa Damodara "Bizim çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'muzu górmüË olmal›s›n," dedi.
"Hay›r," dedi bal›kÔ›. "Onu daha ónce górmüËtüm. Onun
güzel bir yap›s› var. Bu O deÊil. BaËka birËey." Svarøpa
Damodara, "Her neyse" dedi, "Bize nerede olduÊunu góster-
meye Ôal›Ë." 

Gittiler ve Lord'un uzun bedenini górdüler. Kumda ke n d i n-
den geÔmiË yat›yor, kollar› ve bacaklar› sanki kopmuË gibi
geliËigüzel duruyordu. Lord kendine gelene kadar S v a r ø p a
Damodara ve diÊerleri, kulaÊ›na Krishna'n›n Kutsal Ad›n› sóy-
lediler. O zaman çrÏ Chaitanya Mahåprabhu trans hÕlindeyken
górdüÊü Krishna'n›n l Ï l ås›n› anlatmaya koyuldu. Bóylece,
Advaita Äcårya'n›n Ëiiri ona gónderildikten sonra, ç r Ï
Chaitanya Mahåprabhu son on iki y›l›n› çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin
Krishna iÔin duyumsad›Ê› yoÊun ayr›l›k duygusu iÔinde geÔirdi. 

ÇILGIN NÍMÄÍ PAôâÍTA 

Bu yoÊun ilahÅ Ô›lg›nl›k, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu tara-
f›ndan bu Dünyadaki son günlerinde sergilendi. Ama
NavadwÏpa'da Nimåi Paòàita olarak, ünlü bir Ôocuk bilgin
olarak yaËarken bile, herkes Onun Gayå'dan dóndükten sonra
deli olduÊunu, Krishna'ya adanm›Ël›k belirtileri góstermeye
baËlad›Ê›n› düËünmüËtü. O günün normal düËünen kiËileri:
"Bu Nimåi Paòàita iyi adamd›, bir beyefendiydi ama
Gayå'dan dóndükten sonra tamamen deÊiËti, hoË olmayan
Ëeyler yap›yor. Bir sürü yeni fikir yaymak istiyor. Nedir bu?
Ç›lg›n biri oldu. Kural, yasa tan›m›yor, toplumun adetlerine,
eski kutsal metinlere ald›rm›yor—bir tek 'Krishna, Krishna,
Krishna,' diyor. Ónceleri normaldi, ama son zamanlarda anor-
mal oldu. KuËkusuz güÔlü bir zekÕya sahip. ÓÊretmen iken en
büyük paòàitalar›n bilgilerini bile hiÔe sayard›. Èampiyon
Keßava Ka£mirÏ'yi ve daha pek Ôoklar›n› kolayca dize getir-
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miËti. Oysa Ëimdi Onu kaybettik. O Ëimdi farkl›. Ne bråhma-
ò alara ald›r›yor ne de izlemekte olduÊumuz kutsal m e t i n l e r e.
Yeni bir düËüncesi var ve bunu tüm dünyaya sunmak istiyor.
Yapt›klar›n› anlamak imkans›z." KomËular› annesi çacÏdevÏ'ye
Ëikayette bulundular: "çacÏdevÏ, ne oluyor? Nimåi ónceleri
bóyle deÊildi; art›k bizlere ald›rm›yor. Hatta kar›s›ndan bile
uzaklaËt›. Ne hÕle geldi? Sen sayg›n bir adam›n k›z›s›n, Ëu talih-
siz hÕline bak! Acaba ne yapmal›? GerÔek Ëu, çacÏ: biricik
oÊlun akl›n› kaÔ›rd›. DoÊru dürüst bir tedavi górmesini saÊla-
san iyi olur." Bunun üzerine çacÏdevi, k a v i r å j a , doktor ÔaÊ›rd›. 

Doktor, sakinleËtirici etki yaratan Vi£òu yaÊ› ile dolu
küÔük, tuÊladan bir banyo küveti haz›rlatt›. Nimåi Paòàita'dan
da bu küvete girmesini rica etti. Küvete giren Nimåi Paòàita
birden gülmeye ve oynamaya baËlad›. YaÊa dal›p Ô›karken
Ô›lg›nca gülüyordu. O s›rada çrÏvåsa ëhåkura ziyaret amac›y-
la oraya uÊram›Ët›, "Nimåi Paòàita nas›l?" diye sorunca çacÏ-
devÏ Ëóyle dedi, "Èu kótü talihime bak! Nimåi'm tamamen
akl›n› kaÔ›rd›. Doktor ÔaÊ›rd›m, o da bu tedaviyi haz›rlatt›."
çrÏvåsa'ya Nimåi'nin küvette nas›l oynad›Ê›n› gósterirken çrÏ-
våsa "Neler oluyor?" diye sordu. çacÏ, "KomËular›m bana
bóyle yapmam› ónerdiler," deyince çrÏvåsa Ëunlar› sóyledi,
"Sen Ôok kibar bir bayans›n. BaËkalar›yla nas›l baËa Ô›k›l›r
bilmiyorsun. Nimåi'nin sahip olduÊu Ëeyi ben istiyorum!
OÊlun kù£òa-premaya sahip, ben ise ondan bir damla istiyo-
rum. EÊer bir kaÔ gün daha yaËamam›za izin verilirse
Krishna'n›n say›s›z harikulade oyunlar›n› górme olanaÊ› elde
edeceÊiz." 

Daha sonra Nimåi bir süre iÔin kendine geldi ve çrÏvåsa'ya
Ëóyle dedi, "EÊer sen de benim akl›m› kaÔ›rm›Ë olduÊumu
sóyleseydin, Ganj'a koËup hayat›ma son verecektim. En az›n-
dan kim olduÊumu anlad›n; avuntum budur çrÏvåsa. EÊer
insanlara, "Bu adam Ô›ld›rm›Ë," deseydin, burada vermek iste-
diÊim Ëeyi kabul edecek kimse olmad›Ê›n› górüp hiÔ duraksa-
madan kendimi sulara atacak, boÊulup gidecektim."

Nimåi Paòàita Gayå'ya gitmeden ónce büyük bir bilgindi.
Gayå'dan ilahÅ aËkla Ëarj olmuË hÕlde dónünce yine eskisi gibi
dil bilgisi óÊretmeye baËlad›, ama bu kez dil bilgisi iÔinde

71ÇILGIN NÍMÄÍ PAôâÍTA



Krishna'y› óÊretiyordu. Sanskrit dil bilgisinin kóklerine ine-
rek yapt›Ê› yorumlar Sanskrit ve Krishna aras›ndaki baÊlant›-
y› gósteriyordu. Sesin titreËimden ibaret olduÊunu ve titreËi-
min de Krishna'n›n enerjisi olduÊunu anlat›yordu. Krishna'n›n
enerjisinin herËeyi saflaËt›rd›Ê›n›, herËeyi hareket ettiren
unsur olduÊunu sóylüyordu. EÊer bu enerji geri Ôekilirse
herËeyin óleceÊinden, yok olacaÊ›ndan sóz ediyordu. Nimåi
Paòàita dil bilgisini Krishna aÔ›s›ndan aÔ›klamak istiyordu.
ÓÊrencileri bundan Ôok rahats›z oldular. "Nedir bu?" diye
düËündüler. "Nimåi Paòàita'dan dil bilgisi óÊrenmeye geldik,
oysa Ëimdi akademik ihtiyaÔlar›m›z karË›lanmayacak. Yine de
Onun rehberliÊi baËka hiÔbir Ëeye benzemez, bu nedenle Onu
terk edemeyiz. Ama óÊretme tekniÊini nas›l geliËtirebiliriz?"
Nimåi Paòàita'n›n eski óÊretmeni olan ve Ôocukken onu eÊi-
ten Gaígådåsa Paòàita'ya gittiler. Gaògådåsa Ëóyle dedi."
Hepiniz Nimåi Paòàita'n›n óÊrencileri olduÊunuz iÔin Ëansl›-
s›n›z—O Ôok iyi bir óÊretmendir. Èikayetiniz ne?" ÓÊrenciler
Ëóyle dediler, Nimåi Paòàita'n›n rehberliÊinde Ôal›Ëmaktan
Ôok mutluyduk. Oysa Ëimdi, Gayå'dan dóndükten sonra,
herËeyi oldukÔa yeni bir Ëekilde aÔ›kl›yor. Sanskrit dilini
Krishna'n›n Kutsal Ad› aÔ›s›ndan óÊretiyor. O Ôok üst bir fel-
sefeyi anlayabiliyor, ama bu bizim dil bilgisi óÊrenme amac›-
m›z› karË›lam›yor. KuËkusuz anlatt›klar› Ôok deÊerli ama
bizim Ôal›Ëmalar›m›za hizmet etmiyor. Lütfen Ondan yónte-
mini deÊiËtirmesini rica ediniz. Size sayg›s› var, Onun óÊret-
meniydiniz. Onu yaln›z siz inand›rabilirsiniz." Gangadåsa,
"PekÕlÕ," dedi, "Ona rica edin, yar›n beni górsün."

ÓÊrenciler Nimåi Paòàita'ya gittiler ve Ëóyle dediler, "Eski
óÊretmeniniz sizi ÔaÊ›r›yor. Sizi górmek istiyor." Nimåi,
"Evet, gidip górürüm," dedi ve günün ilerleyen saatlerinde
Gaígådåsa Paòàita'ya giderek ona sayg›lar›n› sundu.
Gaígådåsa, "Nas›ls›n, oÊlum? Gayå'ya gidip ólmüË büyükle-
rin iÔin dinsel górevlerini yerine getirdiÊini duydum ve Ôok
mutlu oldum. Bunlar iyi Ëeyler. Ama sorun nedir? ÓÊrencile-
rin bana Ëikayette bulundular. Onlara doÊru dürüst óÊretmen-
lik yapmad›Ê›n doÊru mu? Neden onlara daha ónceleri
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yapt›Ê›n gibi ders vermiyorsun? Onlar Senin óÊretmenliÊini
beÊeniyorlar, ama Gayå'dan dóndükten sonra, yeni bir tarz
benimsedin. Bunu sürdürme. Onlara doÊru dürüst óÊretmenlik
yap derim. Senin adanm›Ë olduÊunu duydum. Ama Senin ata-
lar›n ve onlar›n da atalar› zaten kendilerini Tanr›'ya adamam›Ë-
lar m›yd›? KuËkusuz Sen de olaÊanüstü bir adanm›Ës›n. Ama
yoldan Ô›kma. Tanr›'ya adanma konusundan sóz etmene gerek
y o k—bu dil bilgisi konusu deÊil. Yeni anlamlar› nla yeni bir ›Ë›k
verdiÊini mi düËünüy o r s u n ? Eski óÊretmenlerin hepsi Se n c e
birer budala m›yd›? Ne dersin?" Nimåi sustu. "PekÕlÕ. SaÊa sola
sapma. Sakin ol ve senden óncekiler ne yapt›ysa Sen de óyle
yap, Ôocuklara iyi óÊretmenlik yap, bóylece ileride Senden Ëika-
yet duymayal›m. ÓÊrenciler baËka okullara gitmeyecekler, seni
Ôok seviyorlar, sen de iyi óÊretmen ol." Nimåi óÊretmeninin
ayaklar›na secde edip Ëóyle dedi, "Senin emrini yerine getirme-
ye Ôal›ËacaÊ›m. Senin ayaklar›n›n tozu sayesinde kimse beni bil-
gide alt edemez. Onlara iyi bir óÊretmen olacaÊ›m."

"NEDEN KRÍSHNA'YA ÍBADET EDEYÍM?"

BirkaÔ gün sonra, Nimåi Paòàita trans hÕlinde 'gopÏ, gopÏ'
demeye baËlad›. Úst düzey bilginler yan›na gelip Ëóyle dedi-
ler, "Nimåi Paòàita! Büyük bir paòàita idin, Ëimdi ise bir
adanm›Ës›n. Bu ónemli deÊil, ama neden durmadan 'gopÏ,
gopÏ' diyorsun? Krishna'n›n ad›n› sóyle. Kutsal metinlere góre
Sana bu ad yarar saÊlar. Oysa sen 'gopÏ, gopÏ' diyorsun.
Bundan ne yarar gelir ki? Sen delisin." Nimåi Ëóyle dedi,
"Krishna kim? Neden Ona ibadet edeyim? O bir haydut, bir
kad›n avc›s›!" Sonra eline bir sopa al›p gelenleri kovalad›.

Daha sonra bu insanlar kendi aralar›nda konuËmaya baËla-
d›lar. "Nimåi Paòàita tam bir kaÔ›k. Biz Ona iyi Ëeyler sóyle-
meye gittik, O ise sopayla bizi óldürmeye kalkt›! Bizler s›ra-
dan kiËilerin Ôocuklar› deÊiliz—toplumda belli bir yerimiz ve
ailemizin sayg›nl›Ê› var. Biz Ona gósteririz." Nimåi
Paòàita'ya dayak at›p iyi bir ders vermek üzere aralar›nda
anlaËt›lar.
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Ayn› s›ralarda Nimåi Paòàita birdenbire Ëóyle hayk›rd›:
"Bu zavall› ruhlar› kurtarmak iÔin en büyük ónlemleri ald›m,
oysa Ëimdi górüyorum ki onlar beni karalayarak ve Beni ceza-
land›rmak iÔin plan yaparak daha fazla günah iËliyorlar. Ben
neden buraya geldim? Onlar› kurtarmak iÔin en etkili yol ne
olabilir? Sannyåsi rolü üstlenmek zorunday›m. Aksi hÕlde
Benim kendilerinden biri, bir aile reisi olduÊumu düËünürler.
Ama eÊer bir sannyåsi, bir vaiz olursam belki sayg› duyabilir-
ler. 'Bizler hepimiz ev bark sahibiyiz, o ise bir sannyåsi oldu.
Ona sayg› gósterilmeli,' diyecekler." Dolay›s›yla, bu sayg›
onlara belli bir yarar saÊlayacak. Aksi hÕlde Benim s›radan
bir insan olduÊumu düËünürlerse cehenneme gitmeleri gere-
kir. Onlara yarar› dokunsun diye, sayg› uyand›rmak iÔin
sannyåsi rolünü üstlenmeliyim. Nityånanda Prabhu'ya ve az
say›da kiËiye Ëu aÔ›klamay› yapt›, "Bu y›l›n ilk ay›n›n son
gününde sannyåsa alacaÊ›m. 
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imåi Paòàita, güneËe góre yap›lan hesaplarda, y›ld›zlar›n
hay›rl› bir aÔ›ya geldiÊi Makara-saíkråíti gününde,

sannyåsa, vazgeÔmiËlik inisiasyonu almak üzere Kåéwå'ya
gitti. Art›k bundan sonra çrÏ Chaitanya Mahåprabhu olarak
bilinecekti. Yüzerek Ganj'› geÔti ve ›slak giysilerle Kåéwå'ya
doÊru koËmaya baËlad›. Bundan az ónce arkadaËlar›ndan
yaln›zca birkaÔ tanesine, Nityånanda Prabhu, Gadådhara
Paòàita, Mukunda ve diÊerlerine Ëunu sóylemiËti,
"VazgeÔmiËlik giysilerini alma zaman›m Ôok yaklaËt›."

Bundan birkaÔ gün ónce, Nimåi Paòàita karË›t› bir grup
oluËmuËtu. Maddesel yap›n›n en üstün ilke olduÊuna ve bilin-
cin, maddenin ürünü olduÊuna inananlar Nimåi Paòàita'ya
sald›rmaya baËlam›Ëlard›. O Ëóyle düËünüyordu, "Ben en
düËük insanlar› kurtarmak iÔin geldim, ama eÊer onlar Bana
karË› suÔ iËlerlerse yükselmeleri iÔin hiÔ umut kalmaz." Èóyle
konuËmuËtu, "Ben en üstün iyileËmeyi saÊlayan ilaÔla geldim,
ama Ëimdi górüyorum ki hastal›klar› h›zla ilerliyor ve tedavi-
si imkans›z. Bu k›yamete kadar bóyle sürecek. Hastalar
doktorlar›n› karalayarak günah iËliyorlar. Beni aËaÊ›lamak
iÔin plan yap›yorlar. Benim bir aile reisi olduÊumu, yeÊenleri
olduÊumu düËünüyorlar. Onlardan biri olduÊumu düËünüyor-
lar. Bu en bedbaht ÔaÊ iÔin en iyi ilaÔla geldim, oysa górüyo-
rum ki bana karË› komplo kuruyorlar. Art›k onlardan biri
olmad›Ê›m› góstermeliyim." Bóyle düËünmüËtü, "Aile yaËan-
t›s›n› terk edeceÊim ve sannyåsa alacaÊ›m; kóy kóy, kasaba
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kasaba dolaË›p Krishna'n›n Kutsal Ad›n› yayacaÊ›m." Karar›
buydu ve birkaÔ gün sonra Keßava BharatÏ Mahåråja'dan
sannyåsa almak iÔin Kåéwå'ya gitti.

Sannyåsa almak üzere oradan ayr›lmadan bir gün ónce
Nimåi Paòàita'n›n evi, óÊleden sonra baËlay›p akËam saatleri-
ne kadar adanm›Ëlarla dolmuËtu. Her y›l o gün, Bengal'de
Lak£mÏ-pøjå, Ëans tanr›Ôas›na ibadet günü olarak kutlan›r, Ôok
ózel pastalar yap›l›r, daÊ›t›l›rd›. Nimåi ertesi gün erkenden
sannyåsa almak üzere oradan ayr›lacaÊ›n› bildiÊinden izdeË-
Ôilerini oraya óylesine ÔekmiËti ki neredeyse bütün belli baËl›
adanm›Ëlar Onu górmek iÔin orada toplanm›Ëlard›.

HARE KRÍSHNA MAHÄ-MANTRA

Hepsi de Lord'a sunmak üzere ÔiÔekten kolyelerle ve pek
Ôok deÊiËik sunularla gelmiËlerdi. Nimåi ÔiÔek kolyeleri ald›k-
tan sonra getirenlerin boyunlar›na ast›. Sadece en yak›n dórt
adanm›Ë, Onun ayr›lacaÊ›ndan haberdard›; DiÊerleri, Onun
NavadwÏpa'daki son günü olduÊunu bilmiyorlard›. ÇiÔek kol-
yeleri kendi elleriyle adanm›Ëlar›n boynuna ast› ve onlardan Ëu
istekte bulundu, "Her an Krishna'n›n ad›n› sóyleyin. Hangi
koËulda olursa olsun k ù £ ò a - n å m adan vazgeÔmeyin. BaËka hiÔ-
bir Ëey yapmay›n. Çal›Ë›rken, yerken, uyurken, uyan›kken
gece gündüz—ne yaparsan›z yap›n sürekli olarak Krishna'n›n
ad›n› sóyleyin. Her an Krishna'dan sóz edin—baËka Ëey
konuËmay›n. EÊer Bana gerÔekten baÊl›ysan›z ve seviyorsan›z
Krishna'n›n ad›n› sóylemeden hiÔbir Ëey yapmay›n.

Krishna bilincinde geliËin. Krishna hepimizin ózüdür.
Babam›zd›r; Bizler Ondan geldik. Babas›na gónül borcu duy-
mayan oÊul her doÊumda cezaland›r›l›r. Her zaman Lord'un
adlar›n› sóyleyin:

Hare Kù£òa Hare Kù£òa Kù£òa Kù£òa Hare Hare
Hare Råma Hare Råma Råma Råma Hare Hare

Bundan baËka bir dinsel ilkeye gerek yoktur. Yaln›z Hare
Krishna sóyleyin. Bu s›radan bir m a n t r a deÊildir, m a h å - m a n t r a' d › r ,
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mantralar›n en büyüÊüdür—yeryüzündeki tüm mantralar›n
ózüdür. Bundan baËka reÔete uygulamay›n.

"Lord'unuzu hat›rlay›n, evinizi hat›rlay›n. Buras› yabanc›
bir ülke; burada ózlemini ÔekeceÊiniz hiÔbir Ëey yok. Her an
eve dónmeye, Tanr›'ya dónmeye Ôal›Ë›n." Lord bóyle konuË-
tu; bütün adanm›Ëlar ise sezgisel olarak Onu górmeye geldi-
ler, Ôünkü o akËam, Nimåi Paòàita'n›n NavadwÏpa'daki son
akËam›yd›.

LORD VE MEYVE SATICISI

O gece geÔ vakit, çrÏdhara Kholåvecå adl› bir adanm›Ë
geldi. Plantain aÊac› (muz aÊac›na benzer bir aÊaÔ) meyvesi
yetiËtirirdi. AÊac›n olgunlaËm›Ë veya ham yeËil meyvelerini
ve tabak olarak kullan›lan geniË yapraklar›n› satard›. Nimåi
bazen meyveler iÔin deÊerinden daha az óderdi ona, bazen de
en iyi meyvelere el koyar para falan ódemezdi. çrÏdhara o
gece geÔ vakit ona bal kabaÊ› sunmaya geldi. Nimåi Ëóyle
düËündü, "Neredeyse tüm yaËam›m› onun bir sürü Ëeyine el
koyarak geÔirdim. O ise bu son akËam Bana Ëu harikulade,
karË› konulmaz kabaÊ› getirdi." Ve çacÏdevÏ'ye sordu, "Anne,
çrÏdhara Bana Ëu kabaÊ› getirdi. Lütfen, nas›l piËirebileceÊini
bir düËün." Yatma vakti bir kiËi süt getirdi. Nimåi annesine,
"Anne bu sütle ve kabakla tatl› pirinÔ haz›rla" deyince çåcÏ-
devÏ pirinÔli kabak tatl›s› haz›rlad›: süt, pirinÔ ve Ëekerle kay-
nat›lan kabak.

O gece geÔ saatlerde, saat üÔ sular›nda Nimåi oradan ayr›l-
d›. Vi£òupriyå-devÏ'yi yatakta uyurken b›rakt›. Annesi çacide-
vÏ, olacaklar› sezmiË kap›da bekÔilik yap›yordu. Nimåi onun
ónünde secde edip uzaklaËt›. Nimåi ayr›l›rken, annesi taËtan
bir heykel gibi, kap› eËiÊinde óylece oturup kald›. Tek bir sóz
sóyleyemedi. Adeta dilsizdi.

Saat üÔü biraz geÔe Nimåi yüzerek Ganj'› geÔip üzerinde
›slak giysilerle doÊruca, yaklaË›k yirmi beË mil ótedeki
Kåéwå'ya yónelmiËti. Dokuz, on sular›nda oraya ulaËt›.
Sannyåsa almak iÔin Keßava BharatÏ'ye yaklaËt›.
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çACî ANNE'NÍN KEDERÍ

Sabah›n erken saatlerinde adanm›Ëlar Nimåi'yi górmeye
geldiler ve kap›n›n eËiÊinde çacÏdevÏ'yi heykel gibi otururken
buldular. Kap› aÔ›kt›. Ev bomboËtu. "Neler oldu çacÏdevÏ?"
diye sordular. O da, "Siz adanm›Ë kullar› bekliyordum. Bu ev
sizin olsun. Ben baËka bir yere gideceÊim. Art›k bu eve gire-
mem. Sizler Onun kullar›s›n›z; gerÔek varisleri sizlersiniz.
Sizin olsun." Etraf›na topland›lar ve onu avutmaya Ôal›Ët›lar.
"Gidecek misin? Geride b›rakt›Ê› genÔ eËi ne olacak?
K›zcaÊ›z henüz on dórt yaË›nda. Onu kim koruyacak? Sana
verilen sorumluluÊu góz ard› edemezsin. Sorumluluk senin
omuzlar›nda." Bóylece gelip onu avutmaya, biraz ümit ver-
meye Ôal›Ët›lar.

Adanm›Ëlar bir anda Nimåi Paòàita'n›n, çrÏ Gauråíga'n›n
NavadwÏpa'y› terk ettiÊini duydular. Sannyåsa almak iÔin
Kåéwå'ya, Keßava BharatÏ'nin å ß r a m as›na gittiÊini,
NavadwÏpa'daki insanlara ebediyen veda ettiÊini óÊrendiler.

Her yan› kapkara bir gólge kaplad›. Oradakilerin ÔoÊu
aÊlamaya, góz yaË› dókmeye baËlad›lar. Pek ÔoÊu Kåéwå'ya
doÊru koËmaya baËlad›. Nimåi Paòàita eËi bulunmaz bir bil-
gindi, güzel bir yap›ya sahipti, aÔ›k tenli uzun boyluydu ve
cómertti. Ínsanlar› Krishna'n›n Kutsal Ad›yla Ô›lg›na Ôevir-
miËti. Íki büyük günahkÕr› Jagåi ve Måàhåi'yi sefih yaËant›-
dan kurtarm›Ët›. Mùdanga davulu k›ran Müslüman Kazi'yi
durdurmay› baËarm›Ët›. Úst düzey eÊitim kültürüyle, ózellikle
de mant›k bilgisiyle ünlenmiË olan NavadwÏpa'y› fethetmeye
Ôal›Ëan birÔok bilgini, ünlü bir paòàita olarak dize getirmiËti.

O s›ralarda NavadwÏpa'da mant›k (nyåya), maddesel ener-
ji'ye ibadet (tantra) ve resmi Hinduizm (smùti) ón plandayd›.
NavadwÏpa bilim aÔ›s›ndan ün kazanm›Ët›. EÊer paòàitalar
NavadwÏpa'l› bilginleri yenemezlerse ünlenmeleri imkans›z-
d›. Çok uzaklardan, Kashmir'den Keßava KaßmÏrÏ'nin bir
p a ò à i t a olduÊunu belgeleyen bir sertifika almak iÔin
NavadwÏpa'ya gelmesi gerekmiË, Nimåi Paòàita ise onu dize
getirmiËti. Keßava KaßmÏrÏ óylesine büyük bir paòàita idi ki,
onun bilgelik tanr›Ôas› SaraswatÏ'nin en gózde ÔocuÊu olduÊu
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sóylenirdi. Kimse onunla boy ólÔüËemezdi. Yine de, Nimåi
Paòàita taraf›ndan yenik düËürüldü.

DOÁAN GÚNEÈ GÍBÍ PARLAK

Ancak, NavadwÏpa'da yaËayan insanlar Onu takdir edeme-
dikleri iÔin Nimåi Paòàita NavadwÏpa'y› ebediyen terk etti ve
sannyåsa ald›. Kåéwå'ya gitti, orada hemen Ganj k›y›s›nda
Keßava BharatÏ adl› bir sannyåsi vard›. Nimåi ona gitti ve
sannyåsa istedi. Keßava BharatÏ birden åßråmas›n›n ›Ë›kla
dolduÊunu fark etmiËti. Ílk ónce, tam ónünde güneË doÊuyor
sand›; sonra ›Ë›k saÔan bir insan›n kendisine yaklaËmakta
olduÊunu górdü. Yerinden doÊruldu ve górmeye Ôal›Ëarak
gelene yaklaËt›. "Bu ne olabilir?" diye düËündü. 

Ard›ndan büyük adanm›Ë bilgin, Nimåi Paòàita'n›n gelmiË
olduÊunu anlad›. Nimåi Paòàita karË›s›nda durdu ve Ëóyle
dedi, "Senden s a n n y å s a almak istiyorum." Ama Keßava
BharatÏ Nimåi'nin ónerisini kabul edemezdi. "Senin güzelliÊin
ve kiËiliÊin beni büyüledi," dedi. "Ama Ôok genÔsin, henüz
yirmi dórt yaË›ndas›n. Annenin, eËinin ve büyüklerinin hÕli ne
olur? Onlara dan›Ëmadan sana vazgeÔmiËlik giysileri verme-
ye cesaret edemem."

O s›rada, ünlü Makara-saíkrånti tatili olduÊundan pek Ôok
kiËi Ganj'›n kutsal sular›nda banyo yapmaya gelmiËti. Sóylenti,
orada toplananlar aras›nda ateË gibi yay›ld›: "NavadwÏpa'dan
Nimåi Paòàita s a n n y å s a almaya gelmiË." Büyük bir kalabal›k
toplan›ncaya kadar birÔok insan oraya koËtu.

SEVGÍ DOLU DÍRENÍÈ 

Herkes Mahåprabhu'nun sannyåsa almas›na karË› Ô›kt›.
Baz›lar›ndan protesto sesleri yükseldi: "Keßava BharatÏ! Bu
genÔ adam›n sannyåsa almas›na izin vermeyeceÊiz. EÊer bu
Ôekici, genÔ, güzel ÔocuÊa sannyåsa verirsen bil ki åßraman›
Ëu an yerle bir ederiz. Bóyle birËey olamaz."

Oysa Nimåi Paòàita sannyåsa iÔin ›srar ediyordu. Sonunda
Keßava BharatÏ Ona Ëu soruyu sordu, "Demek hakk›nda Ôok
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Ëey duyduÊumuz Nimåi Paòàita sensin, óyle mi? Bir Ôok bil-
gin NavadwÏpa'y›, bilginin merkezini fethetmek iÔin geldi ve
Sen onlar›n hepsini dize getirdin. Sen O Nimåi Paòàita
m›s›n?" "Evet," dedi Nimåi. Keßava BharatÏ Ëóyle devam etti,
"Sana sannyåsa verebilirim ama ónce annenin onay›n› alman
gerekir—aksi hÕlde vermem, bunu yapamam." Nimåi aniden
izin almak iÔin NavadwÏpa'ya doÊru koËmaya baËlad›, Keßava
BharatÏ ise Ëóyle düËünüyordu: "Óylesine otoriter bir kiËiliÊi
var ki, herËeyi yapabilir."

Nimåi'yi geri ÔaÊ›rd›lar. Keßava BharatÏ Ëóyle dedi,
"OlaÊanüstü kiËiliÊinle herËeyi yapabilirsin. Oraya gider,
koruyucular›n› büyüler, izin al›r ve dónersin. Senin iÔin hiÔbir
Ëey imkans›z deÊil."

S›radan insanlar Keßava BharatÏ'ye Ëunlar› sóylerken
büyük ófke iÔindeydiler, "SwåmÏjÏ, bu küÔük ÔocuÊa s a n n y å s a
vermene izin veremeyiz. Bu imkans›z birËey! EÊer verirsen
åßraman› darmadaÊ›n ederiz." çrÏ Chaitanya Mahåprabhu
kÏrtaíaya baËlad›. Hare Krishna sóylüyor ve Ô›lg›nlar gibi
dans ediyordu. Ófkeli kalabal›k büyüdü, zaman zaman tart›Ë-
malar Ô›kt›. Ve bütün bir gün bir karara ulaË›lmadan sona erdi.
Gece saíkÏrtan ile geÔti. Ertesi gün, baz› itirazlara raÊmen
Nimåi'nin dileÊi yerine geldi. 

MÍLYONLAR GÓZ YAÈI DÓKÚYOR

Nityånanda Prabhu, Nimåi'nin day›s› Candraßekhara,
Mukunda Datta ve Jagadånanda Paòàita, birbiri ard›ndan
oraya geldiler. Ve o gün óÊlenden sonra, sannyåsa tóreni baË-
lad›. Candraßekhara Äcårya'dan, zikir yap›p dans eden ve
izleyenleri büyüleyen Nimåi Paòàita yerine seremoniyi yeri-
ne getirmesi istendi.

lak£a locanåßru-var£a-har£a-keßa-kartanaì
koéi-kaòéha-kù£òa-kÏrtanåàhya-daòàa-dhåranam
nyåsi-veßa-sarva-deßa-hå-hutåßa-kåtaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

80 ÍLAHÎ AÈKIN ALTIN VOLKANI



"Milyonlar›n gózlerinden seller gibi yaËlar boËan›rken O,
güzel saÔlar›n›n kaz›nmas›ndan mutluluk duydu. çrÏ Krishna
Chaitanya inziva sopas›n› al›rken milyonlarca ses Krishna'n›n
ihtiËam›n› anlatan Ëark›lar sóyledi. O andan baËlayarak nere-
ye gitse, kim Onu sannyåsi giysileri iÔinde górse, kederinden
aÊlad›. Ben, O güzel, ilahÅ aËk bahËeden, Alt›n renkli
Tanr›'n›n ihtiËam›n›n Ëark›lar›n› sóylerim."

MAHÄPRABHU'NUN SANNYÄSASI

Sahne Kåéwå'da geÔmekteydi. Dórt yüz yetmiË dórt y›l
ónce çrÏ Chaitanya Mahåprabhu sannyåsa ald›. GenÔ ve
güzeldi, uzun bir yap›s› vard›. Yaln›zca yirmi dórt yaË›ndayd›
ve güzel, dalgal› saÔlara sahipti. Bir berberden Onu traË etme-
si istendi. Adam yan›na geldi, ama sonra geri Ôekildi. Berber
Nimåi'nin bedenine dokunmaya cesaret edemiyordu.
AÊlamaya baËlad›. "Bu kadar güzel bir baË›n bóylesine güzel
saÔlar›n› nas›l traË edebilirim?"

Nimåi Paòàita'n›n Sannyåsas›. Mahåprabhu'nun adanm›Ë kullar›
mutsuzluk okyanusuna dalm›Ë, inanÔs›zl›k iÔinde gózyaË› dóküyorlar.



Daha baËkalar› da yüksek sesle aÊl›yorlard›, "Ne korkunÔ
birËey bu! Bu sannyåsay› kim icad etti? Hangi kat› yürekli bu
sannyåsa-åßråmay› yaratt›? Çocuk, Ôevresindekileri, sevdik-
lerini terk etmek zorunda kal›p kap› kap› dolaËarak dilenecek,
arkadaËlar›n›, akrabalar›n› terk edecek, Ôaresizlik iÔinde góz
yaË› dókecek. Yüce Tanr› ne biÔim Ëey yaratm›Ë? Mant›Êa
s›Êar m›? Mutluluk getirir mi? Ne kadar ac›mas›zca!" 

Nimåi Paòàita gülümsüyordu. Berber tekrar tekrar uyar›l›nca
zorla da olsa Nimåi'n›n saÔlar›n› traË etti. Ónce saÔlar›na doku n-
maya cesaret edemedi, "Ona dokunamam!" dedi. Ama sonunda
yirmi dórt yaË›ndaki bu güzel yüzlü dahÅ ÔocuÊun güzel, dalga-
l› saÔlar›n› kesme hizmetini yerine getirmek zorunda kald›.
Ónce makas kulland›. Baz› kiËiler manzaraya dayanamad›lar.
Baz›lar› deliye dóndü. ÍÔin iÔin góz yaË› dóken, yüksek sesle
aÊlayan ve baÊ›ranlar›n tam orta yerinde traË tamamland›.

Nimåi Paòàita kendisini kaybetmiËti. Yar› traËl› hÕldeyken
vecdle ayaÊa kalk›p kÏrtana ve dansa baËlad›. TraË tamamlan-
d›ktan sonra berber yemin etti, "Art›k bu elle kimseyi traË
etmeyeceÊim! Dilenirim daha iyi. Berber olarak son górevim
bu olsun." Berber o günden sonra Ëekerci oldu.

Sonunda Nimåi'nin yakar›Ëlar› kalabal›Ê› yat›Ët›rd› ve óÊle
saatinden az ónce kaÔ›n›lmaz olan gerÔekleËti. S a n n y å s a t ó r e-
ni yap›ld›. Nimåi Paòàita'n›n day›s› olan Candraßekhara Äcår-
ya, s a n n y å s a tóreni ritüellerini gerÔekleËtirme górevini alm›Ë-
t›. S›ra m a n t r a vermeye gelince Nimåi Paòàita Keßava
BharatÏ'ye sordu, "Bana vereceÊin m a n t r a bu mu? Bir kez
rüyamda duymuËtum." M a n t r ay› g u r usunun kulaÊ›na f›s›lda-
d›. G u r u onaylayarak, "Evet," dedi "Sana vereceÊim m a n t r a
bu." Ard›ndan m a n t r a verildi. 

Bu s a n n y å s inin ad› da óyle s›radan, al›Ë›lm›Ë bir biÔimde
verilmedi. Keßava BharatÏ tuhaf bir ad  ortaya att›: "Krishna
Chaitanya." Genellikle s a n n y å s il e r e verilen on addan hiÔbiri
Nimåi Paòàita'ya verilmedi. Verilen ad Krishna Chaitanya'yd›.
Bu ad› duyar duymaz kalabal›k baÊ›rmaya baËlad›, "Krishna
Chaitanya Mahåprabhu ki jaya!" "Bütün óvgüler çrÏ Krishna
Chaitanya'ya olsun!"
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çrÏnivåsa Äcårya'n›n babas›, Nimåi Paòàita'n›n s›n›f arka-
daË›yd›. Kay›npederinin evine giderken Nimåi Paòàita'n›n
sannyåsa almak üzere gelmiË olduÊunu duydu. DoÊruca
oraya koËtu ve olanlar› górünce dili tutuldu, periËan oldu,
adeta akl›n› kaÔ›rd›. Sonra aÊz›ndan "Chaitanya" d›Ë›nda
baËka sóz Ô›kmad›. "Krishna Chaitanya" ad›n› duyduktan
sonra bir kiËi ona ne dese o yaln›zca "Chaitanya!" diye cevap
veriyordu. Daha sonra onun ad› Chaitanya dåsa oldu. Ónceki
ad› yitip gitti, herkes ona Chaitanya dåsa demeye baËlad›.
Nimåi Paòàita'n›n sannyåsa almas›na dayanamam›Ët›.

çrÏ Krishna Chaitanya, yeni giydiÊi k›rm›z› giysiler iÔinde,
gurusunu kucaklad› ve her ikisi de Krishna'n›n ad›n› sóyleye-
rek dans etmeye baËlad›lar. Bir süre sonra ad›n anlam› aÔ›k-
land›. Keßava BharatÏ Mahåråj dedi ki, "çrÏ Krishna
Chaitanya anlam olarak Ëudur; 'Sen dünyan›n dórt bir yan›n-
da Krishna Bilincini uyand›r.' Sen bütün insanlar› Krishna
bilincine getirmek iÔin yeryüzüne indin. Bu nedenle Senin
iÔin en uygun ad çrÏ Krishna Chaitanya'dan baËkas› olamaz."

NEKTARSI DÚNYA

Mahåprabhu, son derece neËeliydi, Ëóyle düËünüyordu,
"Bir sürü ruhu ebedÅ kederden ve ac›dan kurtaracaÊ›m. Bütün
dünyay› bu keder okyanusundan kurtar›p nektar dünyas›na
gótürmeye sóz verdim ve Ëimdi bu górevi üstleneceÊim."
NeËeliydi, ama Ôevresindekiler ümitsizlik ve keder okyanusu-
na dalm›Ëlard›."

Baz› bilginler, Chaitanya Mahåprabhu'nun s a n n y å s ay ›
Keßava B h a r a t Ï ' d e n , y a n i bir m å y å v å d Ïden, bir g a y r i Ë a h-
siyetÔiden alm›Ë olduÊunu vurgularlar. Ancak górüyoruz ki,
Keßava BharatÏ d›Ëtan kendisini óyle góstermiË olsa da
Mahåprabhu'yla iliËkiye girince adanm›Ë kul oldu. Aksi hÕlde,
Ëóyle de düËünebiliriz. Keßava BharatÏ gayriËahsiyetÔi k›l›Ê›-
na girmiË bir adanm›Ët›r ve sosyal formalite olan sannyåsa
almas›nda Mahåprabhu'ya destek olarak Onun vaaz vermesini
kolaylaËt›rd›. O s›ralar Hindistan'da m å y å v å d Ï s a n n y å s il e r ,
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Vai£òava sannyåsilerden daha fazla itibar górüyorlard› ve
Keßava BharatÏ'nin górevi de zaten buydu. Mahåprabhu
ondan sannyåsi giysisini kendi amac› iÔin, vaaz faaliyetinde
kendisine yard›mc› olsun diye ald›. Bu Ëeyler baËka türlü de
aÔ›klanabilir. Her neyse, Mahåprabhu s a n n y å s a a l d › k t a n
sonra, Keßava BharatÏ çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ile beraber
Ëark› sóyleyip dans etmeye baËlad›. Saíkirtanaya kat›ld› ve
inanc› tamamen deÊiËti.

KRÍSHNA KAVRAMI: AYRILIKTA BERABERLÍK

Nimåi Paòàita'n›n s a n n y å s a tóreni iËte bóyle gerÔekleËti.
S a n n y å s a alm›Ë olmas›n›n anlam› neydi? GeliËim iÔin tama-
men gereksiz birËey miydi, amac›na yard›mc› olacak birËey
miydi, yoksa gerekli miydi? Arzulanan birËey miydi?
Arzulanan birËey olmamakla beraber gerekli bir taraf› da var-
d›r. Krishna kavram›n›n Tanr› inanc›nda Tanr›'yla beraber
olma ve Ondan ayr› kalma aras›nda kóklü bir iliËki vard›r.
Ayr›l›k olmadan kóklü beraberlik olamaz. Ayr›l›Ê›n ac›s›
kalbin derinliklerine mutluluktan daha Ôok iËler. Bóylesi bir
ac› bizde doyum yarat›r. ÍhtiyaÔ artt›kÔa doyum da o denli
büyük olur. Bu, ózellikle de aËk iliËkilerinde bóyledir. EÊer
birËeye ihtiyaÔ yoksa deÊeri de yoktur. Bu ilkeyle her yerde
karË›laË›l›r. Bir bardak su s›radan birËeydir, ama ona olan
ihtiyaÔ artt›kÔa, deÊeri de artar. ÍhtiyaÔ demek ayr›l›k demek-
tir. Doyumdan y o k s u n olan ihtiyaÔ a y r › l › k t › r, aÔl›kt›r.

Ayr›l›k, hem NavadwÏpa lÏlåda hem de Vùndåvana lÏlåda
en ónemli rolü oynar. Krishna ve gopÏler kaÔ y›l birlikteydi-
ler? Krishna yedi yaË›ndan on iki yaË›na kadar, sadece beË y›l
Vùndåvana'dayd›. Sonra Mathurå'ya gitti. KuËkusuz Padma
Puråòa'da belirtildiÊi gibi olaÊanüstü ya da farkl› durumlarda
yaË, bir buÔukla Ôarparak ólÔülmelidir. Óyleyse Krishna sekiz
yaË›ndayken on iki yaË›nda kabul edilmelidir. On iki yaË›n-
dayken ise on sekiz yaË›nda kabul edilmelidir. Bu durumda
Krishna, büyüme ólÔüsüne góre Vùndåvana'da on iki yaË›ndan
on sekiz yaË›na kadar, y›llara góre ise yedi yaË›ndan on iki
yaË›na kadar kald›. 
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ÍLAHÎ AÈKIN DERÍNLÍÁÍ

Krishna Dvåraka'da uzun süre kald›; Yeryüzündeki yaËam›
toplam yüz yirmi beË y›l sürdü. O, on iki yaË›nda Vùndåvana'y›
terk ettikten sonra, g o p Ï l e r yaËamlar› boyunca ayr›l›k ac›s›
duyumsad›lar. Uzun ayr›l›klar› adanm›Ël›klar›n› son derece
düzeyli bir hÕle getirmiËti: aËk›n gerÔek olup olmad›Ê›n› ayr›-
l›k s›nav› gósterir. Bunca uzun süreli bir ayr›l›Êa ve bóylesi
büyük bir s›nava tarihte rastlanmam›Ët›r; yine de aËklar›n›n
derinliÊi azalmad›. Aksine, orada akl›n almad›Ê›, gitgide
derinleËen bir ilahÅ aËk vard›.

Hem NavadwÏpa'da hem de Vùndåvana'da geri plan hemen
hemen ayn›d›r. NavadwÏpa'da Mahåprabhu, muhalifleri yen-
mek iÔin ev yaËant›s›n› terk etti. Vùndåvana-lÏlåda da bu
hemen hemen bóyledir. Vùndåvana-lÏlåda muhalefet, Kral
Kaìsa taraf›ndan Mathura'dan gónderilen Agha, Baka,
Pøtanå, Tùnåvarta ve benzeri Ëeytanlar Ëeklinde geldi. Krishna
direniËi yok etmek iÔin Mathurå'ya gitmek zorunda kald›. Ve
oraya vard›Ê› zaman direniËin Ôok yayg›n olduÊunu górdü.
Kaìsa'n›n kay›npederi, Jaråsandha, Kålayavana, çÏßupåla,
Dantavakra ve daha pek Ôoklar› Krishna'ya düËmanl›k besli-
yorlard›. Bu yüzden Krishna gopÏlere düËmanlar›n› yendikten
sonra Vùndåvana'ya dónmeye ve onlarla bar›Ë iÔinde oyun
oynamaya sóz vermiËti. DireniËÔileri ortadan kald›rmak iÔin
Krishna'n›n gitmesi gerekiyordu. Kuruk£etra'da g o p Ï l e re
Ëóyle dedi, "Daha baËka düËmanlar›m var. Onlarla iËimi bitir-
dikten sonra sizlerle tekrar bir arada olacaÊ›m." Kuruk£etra'-
da gopÏlere iËte bóyle bir umut verildi.

Ayn› Ëekilde burada da Mahåprabhu, kendisine karË› olan-
lar› yenmek iÔin NavadwÏpa'y› terk etmek zorunda kald›.
Sonra, Hindistan'daki bütün bilginleri ve farkl› mertebeden ve
inanÔtan din adamlar›n› dize getirip NavadwÏpa'ya dóndüÊün-
de herkes Krishna bilincine yónelmiËti. Kalabal›k Ô›lg›nca
Ona yaklaËt›. Kalabal›Ê›n, kendi kóylerinden bir Ôocuk olan
çrÏ Chaitanya-deva'ya nas›l delicesine yaklaËt›Ê›n› zihinlerde
canland›rmak son derece zordur.

85BÍR AYRILIK TRAJEDÍSÍ



GANJ—ÍNSAN BAÈIYLA DOLU

Ganj'› geÔtiler. Ganj'›n tamam› góz alabildiÊine insan
baË›yla doluydu. Her yónden Ona doÊru koËuyorlard›, óyle-
sine ki vahËi ormanlar insanlar›n ayaklar› alt›nda düm düz
oldu. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu birkaÔ gün boyunca yak›n-
lardaki Vidyånagara'da kald› ve sonra Krishna'n›n Kutsal
Ad›n› sóyleyerek Vùndåvana'ya gitti. Binlerce adanm›Ë kul
Onun peËinden koËuyordu; kutsal ayaÊ›n›n tozunu almak
iÔin adeta topraÊ› kaz›yorlard›, derin Ôukurlar oluËuyordu.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, yaklaË›k on sekiz y›l boyunca
Nimåi Paòàita ad›yla bilgin olarak yaËad›. Sonra, yaklaË›k
alt› y›l, Vùndåvana da dahil Hindistan'› enine boyuna dolaËt›.
YaËam›n›n son on sekiz y›l›nda sürekli olarak Jagannåtha
PurÏ'de kald›. S a n n y å s a ald›ktan sonra ilk alt› y›l insanlarla
bir arada oldu. YaËam›n›n son on iki y›l›nda neredeyse tama-
men insanlardan koptu ve Rådhå-Govinda'n›n ayr›l›kta bera-
berliÊini tatmaya yoÊunlaËt›. Ve o güne kadar hiÔbir yerde
deneyimlenmemiË hatta duyulmam›Ë olaÊanüstü vecd belirti-
leri gósterdi. Ayr›l›k, bedende ve zihinde iËte bóylesine hari-
kulade etkiler meydana getirebilir.

çRî GAURÄäGA-AVATÄRA

çrÏ Gauråíga-avatåra'n›n iki tür ózelliÊi vard›r: geliËinde-
ki aËikÕr neden genelde insanlar› günahlar›ndan kurtarmak ve
onlara yaËam›n en yüksek deÊerini vermek—o n l a r a
Krishna'n›n ad›n› vererek Vùndåvana'ya—vraja-lÏlåya gótür-
mektir. Yuga-avatåra'n›n, Tanr› Kat›n›n bu ÔaÊa uygun enkar-
nasyonunun iËlevi budur. Lord, ilahÅ sesi insanlara daÊ›tmak
iÔin ve onlara ilahÅ ses arac›l›Ê› ile nas›l en üst konuma ulaËa-
bileceklerini góstermek iÔin gelir. Yine de yerine getireceÊi
bir baËka amac› daha vard›. Brahmå'n›n gününde, bir defaya
mahsus olmak üzere—ózel bir Kali-yugada—Krishna Èah-
sen, Kendisini aramak iÔin RådhåråòÏ'nin ruh hÕlinde ortaya
Ô›kar. RådhåråòÏ'nin ruh hÕlini tatmak ister, onun Krishna'ya
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beslediÊi iÔsel ózlemi anlamak ister. RådhåråòÏ kendi ruh
hÕliyle, Krishna'n›n güzelliÊini nas›l tadabiliyor ve elde ettiÊi
mutluluk nedir, bilmek ister.

Krishna RådhåråòÏ'nin Kendisi iÔin neden bóylesine deli
olduÊunu deneyimlemek istedi. Èóyle düËündü, "Bende ne
var ki Benim iÔin bu kadar ólÔüsüzce Ô›lg›na dóndü. Benden
ne türlü bir güzellik alabiliyor? Bunu anlayam›yorum."
Krishna, çrÏ Rådhikå'n›n ruh hÕlinin kal›b›na girmek istedi ve
o yap›yla kendi ózünün tad›na varmaya Ôal›Ët›. ÍËte bu yüzden
çrÏ Chaitanya olarak geldi.

Krishna, bóyle bir enkarnasyon tasarlay›nca ve bu düËün-
cesini çrÏmatÏ RådhåråòÏ'ye óneri olarak getirince RådhåråòÏ,
bize sóylendiÊine góre, Ëóyle cevaplad›, "Bazen, ad›m› ÔaÊ›-
rarak deliler gibi toprakta yuvarlanacaks›n, ama ben buna
dayanamayacaÊ›m. Bedenini kendi alt›n formumla órteceÊim.
Senin yerlerde yuvarlanmana izin vermeyeceÊim. Seni kolla-
r›mla saracaÊ›m." çrÏ Chaitanyadeva'n›n varl›k bilgisi yónünü
bilenler Ëóyle derler, "çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'ya sayg›la-
r›m› sunuyorum, Onun ruh hÕli ve rengi RådhåråòÏ'ninki gibi-
dir, iÔsel ózbeni ise Kendisini arayan, Kendisini tadan
Krishna'd›r ve RådhåråòÏ neden Onu duyumsamak iÔin deli
oluyor, Onda ne tür bir tat buluyor, bunu anlamaya Ôal›Ë›r.
(rådhå-bhåva-dyuti-suvalitaì naumi kù£òa-svarøpam)." 

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu yeryüzünde k›rk sekiz y›l kald›.
YaËam›n›n son on iki y›l›n›, bütün dikkatiyle Kendi tad›n›
duyumsamaya vakfetti. Nas›l herkes güzellikleri tatmak iÔin
deli olursa, Krishna yani güzelliÊin sembolü de Kendisini tat-
mak iÔin deli olur.

ÍÔ gózlem, kendini bilmek demektir. BilinÔ bilinci bilme
yeteneÊine sahiptir. Ínsan nas›l kendi bedenini duyumsayabilir-
se, ya da bilinÔ kendini idrak edebilirse, vecd de vecdi duyum-
sayabilir. Bu yaklaË›m, çrÏ Chaitanya'n›n ózel yard›mc›s›
Svarøpa Dåmodara Prabhu taraf›ndan onaylanm›Ët›r. Svarøpa
Dåmodara Prabhu, çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin Krishna ile oyunla-
r›ndaki en yak›n arkadaË› olarak kabul edilen Lalitå-sakhÏ'dir.
çrÏ Chaitanyadeva'n›n ne olduÊunu o Ëóyle anlatm›Ët›r:
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rådhå kù£òa-praòaya-vikùtir hlådinÏ-ßaktir asmåd
ekåtmånåv api bhuvi purå deha-bhedaì gatau tau
caitanyåkhyaì prakaéam adhunå tad dvayaì caikyam åptaì
rådhå-bhåva-dyuti-suvalitaì naumi kù£òa-svarøpam

"Ben çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'ya ibadet ediyorum,
O, çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin duygular› ve ayd›nl›Ê›yla zenginleË-
miË olan Krishna'n›n Kendisidir. Yóneten ve yónetilen eËler
olarak Rådhå ve Krishna, ayr› bireysel kimlikleriyle, ebedi-
yen birdirler. Èimdi çrÏ Krishna Chaitanya olarak yeniden bir-
leËtiler. Tanr›'n›n iÔsel zevk veren enerjisinin bu ak›l almaz
dónüËümü Rådhå ve Krishna'n›n sevgi dolu maceralar›ndan
kaynaklanm›Ët›r."

Bu ayette, Svarøpa Dåmodara, Rådhå ve Krishna'n›n oyun-
lar›yla çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun oyunlar›n›n paralel ve
ebedÅ olduÊunu sóyler. K›Ë m› ónce gelir yoksa yaz m›, karar
vermesi zordur. Ayn› Ëekilde, Lord'un ebedÅ oyunlar›nda da
hareket daireseldir. Bu nedenle Svarøpa Dåmodara der ki,
"Chaitanya-avatåra m› ónce, Krishna-avatåra m› sonra, yoksa
Krishna-avatåra m› ónce Chaitanya-avatåra m› sonra, karar
vermesi zordur—her ikisi de ebedÅdir."

Peki çrÏ Rådhå kimdir? Krishna'n›n Kendisinden f›Ëk›ran
tatl›l›Ê›n geliËimidir. O tatl›l›k, Rådhå formunda geliËip
Krishna'n›n iÔinden d›Ëar›ya f›Ëk›r›r; çrÏmatÏ RådhåråòÏ
Krishna'n›n Èahs›ndan yay›lan ózel bir enerjidir yani hlådinÏ
ßaktidir. Bu nedenle Rådhå ve Krishna birbirlerinden ayr› var-
l›klar olarak düËünülemez; ikisi birdir ve ayn›d›r. Yine de,
bize Onlar›n geÔmiË zamanlarda ikiye bólünmüË olduklar›
sóylenmiËtir. Ve sonra ikisi tekrar çrÏ Chaitanya Mahåprabhu
olarak birleËti; çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun ›Ë›Ê› ve ruh
hÕli çrÏmatÏ RådhåråòÏ'ye aittir, doÊas› ve iÔsel gerÔekliÊi ise
çrÏ Krishna'ya aittir. AteË ve ›s› birbirlerinden ayr›lamazlar;
güneË ve ›Ë›k varl›klar›n› ayr› ayr› sürdüremezler. Bir ve ayn›-
d›rlar. Mutlak GerÔek tek bir mutlak ózdür (advaya-jñåna)
ama bazen Rådhå ve Govinda kendilerini ayr›lm›Ë gibi góste-
rirler ve tekrar birleËirler. Bir arada olduklar› zaman birbirle-
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rinden zevk al›rlar, bazen de birleËme olanaÊ›n›n olmad›Ê› ac›
dolu ayr›l›Ê›n deneyimini yaËarlar. Bu Onlar›n ilahÅ yap›s›d›r.

çrÏ Røpa GoswåmÏ bunu Ëóyle aÔ›klar:

aher iva gatiè premòaè
svabhåva-kuéilå bhavet
ato hetor ahetoß ca
yønor måna udañcati

Nas›l bir sürüngen zikzak yaparak ilerlerse, aËk›n yap›s› da
zikzak Ôizer. Düz bir hatta ilerlemez. Bóyle olunca sóz konu-
su eËler bazen sebepli, bazen sebepsiz tart›Ë›rlar ve ayr›l›k
ortaya Ô›kar. Ayr›l›k Rådhå ve Krishna'n›n aËk›n oyunlar› iÔin
gereklidir.

AYRILIK ACILARI

Dórt tür ayr›l›k vard›r: p ø r v a - r å g a, m å n a, p r a v å s a v e
p r e m a - v a i c i t t y a. P ø r v a - r å g a, buluËma óncesi demektir.
Burada Rådhå ve Govinda buluËmazlar ama bir Ëekilde biri
diÊerinin ad›yla, resmiyle, ya da ona ait birËeyle uzaktan
uzaÊa baÊlant› kurar. Rådhå, Krishna'n›n ad›n› ya da flütü-
nün sesini duyduÊunda ortada gerÔek bir buluËma yoktur, bir
baÊ, bir tür iliËki vard›r. Krishna'n›n flütünün sesi,
Krishna'n›n bir resmi, ya da Krishna'n›n ad› p ø r v a - r å g ay a
neden olur. Krishna da çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin ad›n›n melodi-
sini duyduÊunda benzer Ëeyi deneyimler. Bóylece, ayr›l›k
ac›s› vard›r ama gerÔek buluËma yoktur. Ad o kadar güzel-
dir ki ne Krishna buna dayanabilir, ne de Rådhå.

Krishna'n›n Kutsal Ad› çrÏmati RådhåråòÏ'nin kulaÊ›na
gelince altüst olur ve Ëunlar› düËünür, "Bu dünyada bu kadar
güzel bir ad daha var m›d›r?" Bu Onun tepkisidir, ayn› zaman-
da ac› da duyumsar. Èóyle hisseder, "Onunla buluËamam."
Kalbine ayr›l›k ac›s› Ôóker. Bu pørva-rågad›r: buluËmadan
ónceki ayr›l›k ac›s›.

Måna baËka tür bir ayr›l›kt›r. Måna buluËtuklar› zaman
sudan nedenlerle anlaËmazl›klar›n ortaya Ô›kmas›d›r. AËk›n
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yap›s› budur. Bu nedenle çrÏla Røpa GoswåmÏ aËk iÔin y›lan
gibi zikzak Ôizer der. Bu hastal›kl› bir hÕl deÊildir, aËk yolu-
nun yap›s› bóyledir. Bazen boË bir nedenle, ya da hiÔ neden
yokken Ëóyle bir duyguya kap›l›r, "Beni ihmal ediyor; Benden
kaÔmaya Ôal›Ë›yor." Ve bunun sonucu olarak çrÏmatÏ
RådhåråòÏ Ëóyle düËünür, "Onun yan›nda olmak istemiyo-
rum." Her ne kadar yüzde yüz beÊeni sóz konusuysa da geÔi-
ci olarak derinlerden baz› olumsuz duygusall›klar ortaya
Ô›kar; Íkisinin beraberliÊinden Ôat›Ëma Ô›kar ve Biri
DiÊerinden kaÔmak ister.

AÈKIN KISKANÇLIK

Prema-vaicittyada k›skanÔl›k derecesi óylesine artar ki
beraber olmalar›na raÊmen iÔten iÔe bir düËünce ortaya Ô›kar
ve birbirlerine Ôok uzak olduklar›n› düËünürler. Bütün bu
farkl› ayr›l›k türleri yaln›z mådhurya-rasada górülür. Prema-
vaicittya, Krishna oradayken ve RådhåråòÏ de yan›baË›nday-
ken ortaya Ô›kar. Kendi gólgesinin Krishna'n›n bedeni üzerin-
deki yans›mas›n› baËka bir k›z›n gólgesi san›p óylesine k›ska-
n›r ki ayr›l›Ê›n büyük ac›lar›yla k›vran›r ve Ëóyle düËünür,
"Bu da nesi? Demek baËka biri var!" Akl› isyan eder ama
arkadaË› Lalitå onu uyar›r, "Sen neler diyorsun? Bu sadece
senin górüntünün oraya yans›mas›ndan ibaret. Anlayam›yor
musun?" O zaman RådhåråòÏ'n›n akl› baË›na gelir. Bütün dik-
katini verir, "Ah, bu benim kendi gólgem." Bóylece o duygu
tamamen yok olur. Bu ruh hÕli prema-vaicittyaya órnektir.
Sózü edilen konular Ôok aËk›n konulard›r ve detaya girilme-
mesi gerekir. Buna raÊmen beraberlik ve ayr›l›kta ilahÅ aËk bu
yap›ya sahiptir. Her ikisi de birbirlerine baÊ›ml›d›rlar, Ôünkü
biri olmadan diÊeri ayakta kalamaz ve ayr›l›k da beraberliÊi
yoÊunlaËt›rmak iÔin isteyerek yarat›l›r.

BaËka bir ayr›l›k türü de prabåsad›r. Íki ÔeËit prabåsa var-
d›r: birincisinde ayr›l›k s›n›rl› bir süre iÔindir. Íkincisinde iÔle-
rinden biri uzak bir yere gitmek iÔin ülkeyi terk eder.
Krishna'n›n baz› górevlerini yerine getirmesi iÔin Mathurå'ya
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gitmesi gibi. Bunlar seven ve sevilen aras›ndaki dórt tür ayr›-
l›k ac›s›d›r. 

KuËkusuz bu aËk›n konular Ôok üst konulard›r ve bizlerin
bunlar› geliËigüzel ele almamam›z gerekir. Çünkü maddesel
ózellikleri üst mekÕna yans›t›rsak gelecekteki fark›ndal›Ê›m›z
bundan zarar górür. Maddesel deneyimimiz bizleri aËaÊ›ya
Ôeker, onun iÔin ihtiyatl› bir Ëekilde ilerlemeliyiz. Èu anda
alg›lad›klar›m›z Krishna'n›n oyunlar›n›n sürdüÊü mekÕnda
yer almaz—oras›, bizlerin deneyimlerimizin gerÔekleËtiÊi
mekÕndan Ôok daha üstün bir varoluË mekÕn›d›r. Bak›Ë›m›z,
deÊerlendirmemiz saf deÊildir. Ózgün Ëey hakk›ndaki anlay›-
Ë›m›z yozdur. Bunu akl›m›zdan Ô›karmamal›y›z, bu konular›
ele al›rken ihtiyatl› olmak gerekir.

Rådhå ve Govinda'n›n ayr›l›klar›ndan sóz etmek beraberlik-
lerinden sóz etmekten daha güvenlidir. Rådhå ve Govinda'n›n
deneyimlediÊi ayr›l›k ac›s›n›n, iÔinde bulunduÊumuz mekÕnla
ilgisinin olmad›Ê›n› hiÔ kuËkusuz anlamak zorunday›z. Ve bu
temkinli yaklaË›mla, bir dereceye kadar ayr›l›k hakk›nda
konuËabiliriz, ama Rådhå, Govinda ve onlar›n en yak›n arka-
daËlar›n›n bir araya geliËlerini, zevk al›Ëlar›n› konuËmak ya da
düËünmek bizler iÔin son derece tehlikelidir. Çünkü eÊer
Rådhå ve Govinda'n›n oyunlar›n› maddesel kavramlar iÔeri-
sinde düËünürsek büyük sayg›s›zl›Êa neden oluruz. Bundan
dolay› Rådhå ve Govinda'n›n beraberliÊini tasavvur etmek,
Mahåprabhu'nun Kendi órneÊiyle sergilediÊi ayr›l›k duygula-
r› beslemekten Ôok daha tehlikelidir.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, Krishna'dan ayr› oluËunu
düËünürken, "Krishna olmadan Kendi yaËam›ma bile dayana-
m›yorum! Onun lütfu olmadan, Onunla beraber olmadan,
istenmeyen varl›Ê›m› ayakta tutmam imkans›z." Bu tür bir ruh
hÕli bize yard›mc› olur, ama yine de taklit etmemeliyiz; onun
yerine bu ruh hÕlini en üstün idealimiz olarak sayg›yla benim-
semeliyiz. Bu bizlerin kirli istenmeyen al›Ëkanl›klar›m›z›
(anarthalar›) temizlememize yard›mc› olur. Bir miktar góz
yaË› var diye, en üstün aËamaya ulaËt›Ê›m›z› düËünmemeliyiz,
bu tür düËüncelere izin vermemeliyiz. çrÏ Chaitanya
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Mahåprabhu bizzat Ëóyle der, "YüreÊimde bir damla ilahÅ aËk
yok, olsayd› maddesel yaËant›m› nas›l sürdürürdüm?"

Ve NavadwÏpa'da yaËayanlar sevginin gücüyle ayr›l›Ê›n bu
üstün mertebesine yónelsinler diye, çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu sannyåsa ald›. YaËl› annesi çacÏdevÏ ümitsizce
aÊl›yordu. GenÔ kar›s› Vi£òuprÏya-devÏ günlerini Ôaresizlik
iÔinde geÔiriyordu. Mahåprabhu tanr› aËk›n› vermek iÔin geldi
ve insanlar›n kalplerine bu aËk› zerk ederek heyecan yaratmak
iÔin sannyåsa ald›. Ínsanlar Ëóyle düËünüyorlard›, "Nimåi
Paòàita kimdi? Bizlere ne türlü bir menfaat vermek iÔin bura-
ya geldi?" HerËeyini terk etmesi insanlar›n sempati duymas›-
na neden olmuËtu. Lord bütün bu nedenlerden dolay› s a n n y å s a
almaya gitti.

"VûNDÄVANA'YA KOÈMALIYIM!" 

S a n n y å s a tóreni sona erdikten sonra çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu Ô›lg›na dóndü. "Vùndåvana'ya koËmal›y›m," diye
düËündü. "Bu dünyayla olan tüm baÊlar›m› kopartt›m. Ona
karË› hiÔ ilgi duymuyorum. Sadece Krishna'n›n hizmetinde
olmak iÔin Vùndåvana'ya koËmal›y›m." Trans hÕlinde ç r Ï m a d
B h å g a v a t a m'dan bir ayet okudu. Ayette Krishna, Uddhava'ya
s a n n y å s an›n tan›m›n› yapar. Bu ayet bir t r i d a ò à Ï - b h i k £ u t a r a-
f›ndan, bir dilenci r a h i p taraf›ndan sóylenmiËti. Mahåprabhu
ayeti okurken bir yandan da Ëóyle düËündü, "s a n n y å s i g i y s i l e r i
ald›m Ôünkü bu Benim yaËant›m iÔin yararl› olacak. Art›k bu
toplum iÔinde kimsenin bana karË› sóyleyecek sózü olmayacak,
kimse üzerimde hak iddia etmeyecek, Ben de Kendimi yaln›z
Krishna'n›n hizmetine adayacaÊ›m. Vùndåvana'ya gidiyorum,
kimseyle ne bir al›Ë veriËim ne de baÊlant›m var." Bu Ëekilde,
vecdle Ô›lg›na dónmüË hÕlde dans etmeye ve Tanr›'n›n adlar›n›
sóylemeye baËlad›. Keßava BharatÏ Mahåråja Onu kucaklad›,
g u r u ve óÊrenci birbirlerine sar›ld›lar ve dans edip Hare
Krishna sóylemeye baËlad›lar. O s›rada Mahåprabhu, yaËam›-
n›n son dónemlerinde tridaòàÏ sannyåsa alan ve toplumun
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Nimåi Paòàita'n›n Deity'si. EËi Vi£òupriyådevÏ taraf›ndan
yapt›r›lan ve ibadet edilen orjinal Deity.



iËkencesine deÊiËik Ëekillerde katlanmak zorunda kalan bir
b r å h m a ò an›n d ó r t l ü Ê ü n ü okudu. Ayette Ëóyle diyordu:

etåì sa åsthåya paråtma-ni£éhåm
adhyåsitåì pørvatamair mahådbhiè
ahaì tari£yåmi duranta-påraì
tamo mukundåíghri-ni£evayaiva

"GeÔmiËteki yüce pirler sannyåsa yolunu benimsediler ve
gósterdiler. Ben art›k o yaËam düzenini benimsedim. Èimdi,
herËeyi bir yana b›rak›p Vùndåvana'ya koËacaÊ›m. Orada
Mukunda, Krishna ad›n› zikredip cehalet okyanusunu aËacaÊ›m.
Bu måyåy› aË›p Vùndåvana'ya ulaËacaÊ›m ve tam anlam›yla
Krishna'n›n hizmetine gireceÊim."

Bir sannyåsinin giysisi sadece d›Ësal uyum iÔindir; oysa
as›l ónemli olan Mukunda'ya hizmet etmektir. Mahåprabhu
bu ayeti sóyleyerek bir anda Kåéwå'dan Vùndåvana'ya doÊru
yola Ô›kt›. Ganj k›y›s› yak›nlar›nda ormana girdi, bir yandan
da Ëóyle düËünüyordu, "Èimdi górevim mümkün olduÊunca
k›sa sürede Vùndåvana'ya ulaËmak, orada tenha bir yerde otu-
racaÊ›m ve Krishna'n›n ad›n› zikredeceÊim."

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Vùndåvana'ya doÊru koËmaya
baËlad› ve akËam olmadan ormana girdi. Nityånanda Prabhu,
Candraßekhara Äcårya, Mukunda Datta ve Jagadånanda onun
peËinden ormana dald›lar. KoËarken zaman zaman yere düËü-
yor ve "Krishna, Krishna!" diye baÊ›r›yordu. Sonra bir anda
ayaÊa kalk›p belirsiz bir yóne doÊru, doÊu, bat› kuzey, güney
ald›rmadan, koËmaya baËl›yordu.

TRANS HÀLÍNDE ORADAN ORAYA

Bazen óylesine h›zl› koËard› ki adanm›Ëlar Ona yetiËemez-
ler, ózellikle de geceleri karanl›kta izini kaybederlerdi.
Ard›ndan hepsi hayal k›r›kl›Ê›na uÊrar, "çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu, Lord’umuz, Efendimiz bizi terk etti," diye düËü-
n ü r l e r d i . Ama birden uzaklardan "Krishna, Krishna,
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Krishna!" diye yakaran, inleyen sesini duyarlard›. Hemen o
yóne koËtuklar›nda Onu yere kapanm›Ë aÊlarken bulurlard›,

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

"Benim sevgili Krishna'm nerede? Bu ayr›l›Êa dayanam›-
yorum. Flütünü Ôalan, yaËam›m›n Efendisi nerede? Ne yap-
sam? Mahåråj Nanda'n›n oÊlunu bulmak iÔin nereye gitsem?"
Yürek parÔalayan ac›kl› bir sesle aÊlard›. BüyülenmiË hÕlde,
ne yóne gideceÊinin bilincinde olmadan Ëóyle derdi, "Siz
kimsiniz? Ben Vùndåvana'ya gidiyorum. Beni neden rahats›z
ediyorsunuz?" Onu biraz rahatlat›r sonra tekrar bat›ya,
Vùndåvana'ya yónelirlerdi. çrÏ Chaitanya trans hÕlinde oradan
oraya dolaËmaya devam etti. Ama adanm›Ëlar›n Ona olan
büyük baÊl›l›Ê› bat›ya gitmesine izin vermedi.

Nityånanda Prabhu, Onun trans hÕlinde olmas›ndan yarar-
lan›p türlü diller dókerek yüzünü çåntipura'ya Ôevirdi.
Chaitanya-Bhågavata'da sóz edildiÊi üzere, Kåéwå'dan baËla-
y›p Vakreßvara yak›nlar›nda, Dubraråjpura'n›n alt› mil kuzey
doÊusunda, Birbhum yóresinde bir yere var›ncaya kadar bat›
yónünde giderlerdi. Adjai Nehrinin karË› k›y›s›nda,
Vißramatalå'da çrÏ Chaitanya'n›n yeri olarak bilinen bir yer
vard›r. SóylendiÊine góre, iËte orada, çrÏ Chaitanya yüzünü
bat›dan doÊuya, Vùndåvana'dan çåntipura'ya ÔevirmiËti.

O akËam, ertesi gün ve gece dolaË›p durdular. Sonunda,
üÔüncü günün akËam›, k›rm›z› renkli vazgeÔmiËlik giysisiyle
Mahåprabhu'nun karË›s›na Ô›kan Nityånanda Prabhu'nun
yónlendirmesiyle Kalna'dan geÔip çåntipura'ya dóndüler.
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Nityånanda'ya Ôok yak›n olduÊu
hÕlde onu s a n n y å s i k›l›Ê›nda tan›yamad›. KarË›s›nda bir
s a n n y å s i górdü, Ëóyle düËündü, "Vùndåvana'ya gidiyorum ve
burada, tam karË›mda bir s a n n y å s i duruyor," ona Ëóyle
seslendi, "Ey çrÏpåda s a n n y å s i, nereye gidiyorsun?"

"Seninle beraber Vùndåvana'ya gideceÊim."
"Vùndåvana buraya ne kadar uzakl›kta?"
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Nityånanda, "ÍËte bak, Yamunå karË›da," diyerek Kålnå
yak›n›ndaki Ganj'› gósterdi

Bunun üzerine Mahåprabhu, "Oh! Yamunå'ya ne kadar
yaklaËm›Ë›z!" dedi. Sonra bu ayeti okuyarak Yamunå’da
y›kand›:

cid-ånanda-bhanoè sadå nanda-sønoè
para-prema-påtrÏ drava-brahma-gåtrÏ
aghånåì lavitrÏ jagat-k£ema-dhåtrÏ
pavitrÏ-kriyån no vapur mitra-putrÏ

"Ey güneËin k›z›: sen her ne kadar su Ëeklinde ortaya Ô›k-
t›ysan da, Nanda'n›n ruhanÅ güneË olan oÊlu iÔin Ôok deÊerli-
sin. Sen tüm günahkÕrlar›n günahlar›n› yok edersin. Lütfen Ëu
ólümlü bedeni ar›nd›r." (Kavi Karòapøra: Cha i t a n y a
Candrodaya-nåéaka 5.13)

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Ganj k›y›lar›na varmadan az
ónce Nityånanda Prabhu, Candraßekhara'ya Advaita Äcårya'y›
ÔaÊ›rma górevi verdi. Mahåprabhu, Advaita Äcårya'ya Ëóyle
dedi, "Sen misin Advaita? Benim Vùndåvana'da olduÊumu
nereden bildin?" Advaita Äcårya Ëóyle cevaplad›, "Èaka yap›-
yor olmal›s›n. Sen neredeysen Vùndåvana da oradad›r.
Buralara, Ganj k›y›lar›na gelmiË olman benim ne kadar Ëansl›
olduÊumu gósteriyor."

"Ah, bu Ganj m›?"
"Evet." 
O zaman Mahåprabhu kendine geldi ve Ëóyle dedi, "Bu

Nityånanda Prabhu'nun oyunu. Beni Ganj'›n k›y›lar›na getirip
Yamunå olduÊunu sóyledi. Bunlar›n hepsi düzmece! Bu
oyuna yem oldum."

Advaita Äcårya karË› Ô›kt›, "Yok, hay›r! Nityånanda
Prabhu yalan sóylemedi. Sen gerÔekten de Yamunå'da y›kan-
d›n. Yamunå ve Ganj Ällåhabåd'da birleËirler, ßåstralarda da
sóz edildiÊi üzere nehrin bat›s› Yamunå'd›r, doÊusu ise Ganj.
Sen nehrin bat›s›nda suya girdin, óyleyse kutsal metinlere
góre Yamunå'da y›kand›n. Nityånanda Prabhu yalan sóylemiË
deÊil. Her neyse, gelirken senin iÔin Ëu yeni giysiyi getirdim.
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Islak giysileri Ô›kar, yenileri al. Ayr›ca Sana birËey piËirdim.
ÚÔ gündür oruÔ tutuyorsun ve bugün s a n n y å s i olarak Benim
evimde baÊ›Ë kabul etmelisin. Ben fakir bir adam›m," dedi
avuÔlar›n› góÊsünde birleËtirip, "ama mutlaka gelmelisin,"diye
yakard›. Onu sandalla çåntipura'ya, Advaita Äcårya'n›n evine
getirdiler. Ertesi sabah çacÏdevÏ geldi. Mahåprabhu yaklaË›k
on, on iki gün çåntipura'da kalarak k Ï r t a n a y a p t › .

VûNDÄVANA NEDÍR?

Vùndåvana nedir? Bir bilinÔ düzeyidir. Bilincin farkl› aËa-
malar›nda, farkl› óznel gerÔekler bulunur. HerËey Lord'un ira-
desinden ortaya Ô›kar. O óznedir ve Onun enerjisi ve güzel
iradesi ózneldir. Lord, "IË›k olsun!" dedi—›Ë›k oldu. Lord
"Su olsun!" dedi—su oldu. Lord "Toprak olsun!" dedi—top-
rak oldu. EÊer, daha üst ózne, bir hipnozcu gibi daha alt ózne-
nin birËeyi górmesini isterse, alt ózne o Ëeyi górür. Bizler
hepimiz óznel, hayal ürünü dünyaday›z, oysa gerÔeÊin süper
óznel mekÕn› hayal gücünün üzerindedir. Bóylece Krishna,
bilinci saflaËm›Ë olan kiËiye Kendisini gósterir ve kiËi, saf
bilinÔ aËamas›nda óznel gerÔeÊin gerÔek doÊas›n› alg›layabi-
lir (sattvaì vißuddhaì vasudeva ßabditam).

Vùndåvana'n›n her yerde olduÊunu góstermek iÔin
Mahåprabhu vecd iÔinde oradan oraya koËuyordu.
KarË›laËt›klar›nda Advaita Prabhu Ona Ëóyle dedi,
"Vùndåvana'ya gidiyorum derken san›r›m Ëaka yap›yordun.
Sen neredeysen Vùndåvana da oras›d›r. Bizler bunu górdük.
SóylediÊin Ëey Ôok garip: 'Vùndåvana'ya gidiyorum,' diyor-
sun. Bizlere Vùndåvana'n›n deÊerini óÊretmek iÔin bóyle
davran›yorsun."

AÈK ÚLKESÍ

Kutsall›Ê›n en üst boyutu Vùndåvana bir bilinÔ düzeyidir.
HuËu ve sayg›n›n egemen olduÊu Vaikuòéha'n›n üzerindedir.
Vùndåvana, sadeliÊin ve ilahÅ aËk›n ülkesidir. O en üst bilinÔ
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düzeyinde yaËayanlar ise garip bir Ëekilde Vùndåvana'da
olduklar›n› duyumsamazlar. Bu aprakùtad›r yani maddeselin
üzerindedir.

Bilgi beË baËl›k alt›nda grupland›r›l›r. En alt bilgi, kiËinin
kendi duyusal deneyimlerinden elde ettiÊi bilgidir: pratyak£a
—yani duyular›m›zla deneyimlediklerimizin tümü. Bu ilk
aËamad›r. Daha ileri ikinci aËama kendi duyular›m›zla deÊil
baËkalar›n›n deneyimlerinden elde ettiÊimiz bilgidir
(parok£a), órneÊin bilim adamlar› deneyim kazan›rlar, bizler
de onlar›n buluËlar›ndan ve keËiflerinden bilgi ediniriz. 

ÚÔüncü aËama insan deneyimi aËamas›n›n üzerindedir
(aparok£a). Derin uyku gibi birËeydir. Uyand›Ê›m›zda, "Ôok
iyi uyudum, güzel uyudum," deriz. Ama derin, rüyas›z uyku
s›ras›nda o durumun bilincinde deÊilizdir. Derin, rüyas›z
uykudan sonra, o deneyimin fark›ndal›Ê›n› ifade ederiz ama
bu belirgin net deÊildir. Aparok£a, belirsiz olan bir tür bula-
n›k deneyimdir. Bu deneyimde ózne ve maddesel nesne bir
araya gelirler ve maddesel nesne óznenin iÔinde yok olur,
gider. çaíkaråcårya, gayriËahsiyetÔiliÊin büyük destekÔisi,
bilincin aËamalar›n› bu noktaya kadar getirir.

DÓRDÚNCÚ BOYUT

Óte yandan, büyük adanm›Ë bilgin Råmånujåcårya ve diÊer
Vai£ènava å c å r y alar bunun da ótesinde dórdüncü bir aËama
olduÊu górüËündedirler. Bu boyut a d h o k £ a j ad›r, aËk›nd›r yani
kaba veya ince duyular›n kapsam› d›Ë›nda varoland›r. Bu boyut
óyle bir boyuttur ki, onu yaln›zca O, güzel iradesiyle, bizim
alg›lamam›z›n kaba boyutuna indiÊi zaman deneyimleyebiliriz.
EÊer Ôekilip giderse, elimizden birËey gelmez; onu bulamay›z.
Bizler, Mutlak GerÔeÊin bizim bilgimizin kontrolünde olduÊu-
nu sóyleyemeyiz. Mutlak GerÔeÊi bóyle ólÔemeyiz. O baÊ›m-
s›zd›r. O, güzel iradesiyle aËaÊ›ya inebilir ve o daha yüksek
ülkeyi deneyimleyebiliriz, ama eÊer Ôekilirse, Ôaresiz kal›r›z,
hiÔbir Ëey yapamay›z. AÊlayabiliriz, dua edebiliriz, ama oraya

98 ÍLAHÎ AÈKIN ALTIN VOLKANI



zorla, kendi gücümüz sayesinde giremeyiz. Bu dórdüncü bilinÔ
boyutudur ve muhteËemdir, gücün, ilham›n kendisidir. EÊer
bize kendisini gósterirse Vaikuòéha denen, huËu ve enerjinin
s›n›rs›z mekÕn›yla ilgili deneyime sahip olabiliriz.

Bu adhok£aja boyutudur. O hÕlde duyularla alg›lanan doÊ-
rudan deneyim yani pratyak£a var, ard›ndan parok£a, baËka-
lar›n›n deneyimlerinden óÊrenme, sonra aparok£a belirsiz
bilincin negatif boyutu ve dórdüncü boyut: adhok£aja. Bizler
yerin alt›nday›z. GerÔek bilgi ise yukar›da, yüzeyde, dene-
yimlerimizin ótesindedir. EÊer deneyimlerimizi saran kal›n
órtüleri delebilirsek adhok£aja ile yani baËka bir bilinÔ boyu-
tuyla iliËkiye girebiliriz: Adho-kùtam indriya-jam jñånaì:
adhok£aja daha üstün bilgi demektir. Bu bilgi bu dünyay›
deneyimleyerek edindiÊimiz bilgiyi zorlar. Bu aËk›n, kavray›Ë
ótesi bilgi, bilginin dórdüncü aËamas›d›r. Bu boyut her
yónüyle farkl›d›r. Bu dünyaya benzemez.

Fakat çrÏmad Bhågavatam ve çrÏ Chaitanya Mahåprabhu
arac›l›Ê› ile biliyoruz ki bu maddesel dünyaya benzeyen ancak
maddesel olmayan beËinci bir bilgi aËamas› var. Buna da
aprakùta denir. Bu aËama Goloka'd›r, salt Krishna'n›n ülke-
sinde bulunan en geliËmiË tanr› kavram›d›r. MutlaÊ›n temel
bilgisinin, maddesel yarat›l›Ë›n en düËük düzeyiyle bile baÊ-
lant› iÔinde olmas› gerekir; yan›lg› dünyas›n›n en berbat k›s-
m›n› bile uyumlu hÕle getirebilmesi gerekir. Bu da aprakùta,
yani maddeselin üzerinde oland›r. Bu en üst mekÕna girmek
ancak ilahÅ aËkla mümkündür.

HerËey yaln›z aËk sayesinde uyumlu hÕle gelebilir. Seven
anne kór yavrusunun gózlerini güzel lotus ÔiÔekleri gibi
górür, diye bir sóz vard›r. Anne sevgiden kór olmuËtur. O
hÕlde, adi ve aËaÊ›l›k olan ne varsa, yaln›z ve yaln›z bütün
güzelliÊiyle parlayan aËk sayesinde uyumlu hÕle gelir. ÍËte bu
premad›r, ilahÅ aËkt›r. Bir kral bile merhamet, ac›ma duygusu,
lütuf sayesinde sokaktaki bir Ôocukla oynayabilecek düzeye
inebilir. Èefkat buna imkan saÊlar. Ústün ve aËaÊ› aras›ndaki
fark bu boyutta ortadan kalkar.

99BÍR AYRILIK TRAJEDÍSÍ



BÚYÚLEYEN RUHANÎ ENERJÍ

Vùndåvana'da yaËayanlar kendilerini s›radan kabul ederler.
Bu jñåna-ßønya-bhaktidir, hesap kitaptan yoksun olan, hatta
Lord'un sahip olduÊu bolluÊu ve gücü bile dikkate almayan
ilahÅ aËk. Bu adanm›Ël›k Vaikuòéha'n›n da üzerindedir ve
yogamåyån›n yani büyüleyici enerjinin sihri alt›nda varl›Ê›n›
sürdürür. En üst durumda olanlar, yogamåyån›n ózel beceri-
siyle, kendilerini Ôok deÊersiz górürler. AËk büyük küÔük,
üstün aËaÊ› fark›n› ortadan kald›r›r. Vùndåvana iËte bóyle bir
varoluË boyutudur. Orada zerre kadar hesap kitap yoktur
(jñåna-ßunya bhakti). Sürekli Vùndåvana'da yaËayanlar bile
kendi ileri durumlar›ndan habersizdirler.

Advaita Prabhu, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'ya, "Sen nere-
deysen Vùndåvana oras›d›r," der. Narottama dåsa ëhåkura ise
nerede Krishna'n›n gerÔek bir kulunu bulursan oras›
Vùndåvana'd›r der (yata vai£òavagaòa sei sthåna vùndåvana.
Prema-Bhakti-Candrikå). D›Ëar›dan bak›nca bizler onlar›n bu
s›radan dünyan›n birer üyesi olduklar›n› düËünürüz, oysa
onlar›n konuËmalar›n›n ve davran›Ëlar›n›n hedefi
Vùndåvana'd›r. Yine de, Vùndåvana'da olduklar› halde kendi-
lerini orada hissetmezler.

Kendi yüksek konumlar›n›n bilincinde deÊildirler. Bir Kral
kendi gücünün Ôok fazla bilincinde olmad›Ê› zaman kendisini
s›radan bir insan gibi górür. ÍËte bunun gibi. Bir kiËi doktor ola-
bilir ama Ëefkati nedeniyle hastas›na bir hastabak›c›ym›Ë gibi
bakar. Hastas›na olan aËk› ve Ëefkati nedeniyle aËaÊ›ya inip bu
górevi üstlenir ama yine de büyüktür. Vùndåvana yaËant›s›n›n
güzel yap›s› iËte bóyledir. O yaËant›, üstünlük havas›, tavr›
olmaks›z›n üstündür. Onlar yüce olduklar› hÕlde, basit górünür-
ler. GüÔ, Ëefkat ile aËk giysileri giymiË, tevazu sedirine otur-
muËtur—iËte Vùndåvana budur. NavadwÏpa de aynen bóyledir.

çrÏmad Bhågavatam ve çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'ya góre
oras› yaËayabileceÊimiz en üstün ve óvgüye deÊer yerdir.
Orada, Yüce Lord Krishna ve gopÏler ormanda yaËarlar.
Orada ihtiËam veya büyük yap›lar yoktur ama eÊer ihtiËam›
górecek gerÔek gózlere sahipsek bunu Vùndåvana'da górürüz.
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Olanlar tarafs›z olarak deÊerlendirildiÊi zaman, onlar›n
durumlar›n›n Ôok yüce olduÊu anlaË›l›r, ama tevazular› nede-
niyle bizim düzeyimize inmiËlerdir. Vùndåvana'da karË›m›za
Ô›kan yaËam Ëekli Ôok hoË ve güzeldir. Ve Mahåprabhu
ç r Ï m a d - B h å g a v a t a m arac›l›Ê› ile bunu bizlere góstermek
üzere geldi. Krishna o ülkenin Lord'udur ve inekler, tepeler,
ormanlar ve Yamunå nehri, hepsi de orada elveriËli bir ortam
yarat›rlar.

Bóylece Mahåprabhu bizleri eÊitmek, bizleri yukar›ya Ôek-
mek ve bizleri o yerin sürekli sakinleri yapmak iÔin s a n n y å s a
ald›. O, asl›nda gerÔek benimizin o mekÕnda, o boyutta yaËa-
d›Ê›n› ancak bilincimizin ne yaz›k ki d›Ëar›ya odakland›Ê›n›
sóyler. Èu an yarat›l›Ë›n maddesel yónünün egemenliÊi alt›n-
day›z ve ac› Ôekmekte olduÊumuzu düËünüyoruz oysa bunla-
r›n tümü hayaldir, yan›lg›d›r. Bu maniden kurtulmal›y›z. Mani
Ô›lg›nl›k demektir, bizler Ëu anda bu maninin kólesiyiz. Nas›l
bir kaÔ›k d›Ëar› Ô›kar ve sokaktaki kaÊ›t ve bez parÔalar›n› top-
larsa bizler de bütün dikkatimizi dünyaya verdik, ama bu Ô›l-
g›nl›k ortadan kalk›nca, gózlerimizi kendi evimizde aÔacaÊ›z.

BÚYÚK BÍR TRAJEDÍ

Tanr›'ya, yuvam›za dónmeliyiz. çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu Ëóyle der, "Yuvan›z Ôok güzel bir ülkedir. Oras›
iÔin uÊraË vermelisiniz. Neden sürekli olarak savaËlar, salg›n
hastal›klar, depremler, istenmeyen rahats›zl›klar, h›rs›zl›klar,
Ôeteler ve Ôevrenizdeki kiËilerle aran›zda Ô›kan Ôat›Ëmalar
yüzünden huzursuzluk iÔindesiniz? Bütün bunlar›n temelinde
kendinizi bu maddesel dünya ile ve etten, kemikten bir beden-
le ózdeËleËtirmiË olman›z gerÔeÊi yatar. Yolunuzu yeniden
gózden geÔirmeniz ve yuvan›za dónmeniz gerekir." ÍËte
gerekli olan budur. Úlkemiz óylesine hoË, güzel ve kutsal bir
yer ki. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun sannyåsas› hepimiz
iÔindir, bizleri evimize geri getirmek iÔindir, rahat edelim,
yuvam›z›n güzelliklerini yaËayal›m diyedir. EÊer iÔimizde
yuva bilinci varsa o zaman bóyle bir óneriyi kabul etmeliyiz:
yuvam güzel yuvam. 
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çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun s a n n y å s as› adanm›Ë kullar
ve aile bireyleri iÔin zalimce bir seÔimdi. Ama amac› bizleri
yuvam›za gótürmekti. BirleËmenin vecdini anlayabilmek iÔin
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun adanm›Ë kullardan ve yak›nlar-
dan ayr›lmada órnek olmas› gerekiyordu. Ayr›l›k ve birleËme
karË›l›kl› olarak yararl›d›r. Mahåprabhu'nun s a n n y å s as›, Onun
vazgeÔiËi, büyük bir ayr›l›k trajedisidir.

S O N S Ó Z

Mahåprabhu, s a n n y å s adan beË y›l sonra NavadwÏpa’ya
dónünce kad›n erkek, Ôocuk Ôoluk herkes Onu górmek, biraz
olsun yüzüne bakmak iÔin deliler gibi oraya geldi. çrÏla
Bhaktivinoda ëhåkura, Krishna bilinci hareketinin on
dokuzuncu yüzy›ldaki kurucusu, kendi iÔsel idrakine daya-
narak, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun oyunlar› ile Krishna’n›n
Kuruk£etra’daki oyunlar› aras›nda bir paralellik kurar. Orada,
Dvåraka'n›n Krishna's› ve Vùndåvana’l› g o p Ïler buluËurlard›.
G o p Ïler ve g o p alar Krishna’y› Dvåraka’dan Vùndåvana’ya geri
gótürmek istiyorlard›. Bhaktivinoda ëhåkura da benzer bir
umudu ifade eder. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu NavadwÏp’e
dónünce kitleler onu górmeye koËtular; O, Vacaspati
Paòàita'n›n evinin teras›nda k›rm›z› s a n n y å s i giysileri iÔinde
ayakta duruyordu. Onu NavadwÏpa’n›n sürekli sakinlerinden
ve çrÏvåsa Angam’›n üyelerinden biri olarak góren
Bhaktivinoda ëhåkura da çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’yu bir
terasta dururken gózünde canland›rm›Ët›. Krishna Dvåraka’ya
gidip de Vùndåvana’ya dónmeyince tüm adanm›Ëlar›n kalpleri
ac›yla dolmuËtu. Ayn› Ëekilde Bhaktivinoda ëhåkura iÔi
yanarak Ëóyle dua eder, “Nimåi Paòàita'n›n vazgeÔmiËlik giysi-
lerini Ô›karacaÊ› ve yeniden buraya dónüp çrÏvåsa’n›n evinde
kÏrtana kat›lacaÊ› gün ne zaman gelecek? O bir sannyåsi olarak
bir daha buraya gelemez. Eski evine dónemez. O bizleri terk etti.
Ama umudumuz Ëudur: g o p Ïler nas›l Krishna’y› Vùndåvan’a
gótürüp onunla oynamak ve eÊlenmek iÔin Krishna’n›n asker
giysisinin al›nmas›n›, Ôoban giysisinin verilmesini istedilerse,
bizler de Mahåprabhu’nun s a n n y å s a giysisinin al›nmas›n›, eski
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çrÏla Bhaktivinoda ëhåkura gózünde çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'yu
bir evin teras›ndayken canland›rd› ve kalpten gelen arzusunu Ëóyle
dile getirdi, "Nimåi Paòàita'n›n vazgeÔmiËlik giysilerini Ô›kar›p bura-
ya dóneceÊi, çrÏvåsa'n›n evinde bizlerle k Ï r t a n a'ya kat›lacaÊ› gün ne
zaman gelecek?" 

giysisinin verilmesini umut ediyoruz. Bóylelikle, çrÏvåsa
Angam’a bizlerden biri olan Nimåi Paòàita'm›z› kazand›rm›Ë
olacaÊ›z. Ve hep beraber Krishna’n›n ad›n› anarak coËacaÊ›z.
Ah, o gün ne zaman gelecek?”



AkËam Kirtan›. Nimåi Paòàita ve can dostlar›, çrivåsa ëhåkur'un
evinde, akËam rasa-kÏrtanas›yla kendilerinden geÔtiler.



Íkinci Bólúm

çik£å£éakam
çrÏ Chaitanya 

Mahåprabhu'nun 

ÓÊretileri





SANSKRÍT

ÇEVRÍYAZIM 

ceto-darpaòa-mårjanaì bhava-mahå-dåvågni-nirvåpaòaì
ßreyaè-kairava-candrikå-vitaraòaì vidyå-vadhø-jÏvanam

ånandåmbudhi-vardhanaì prati-padaì pøròåmùtåsvådanaì
sarvåtma-snapanaì paraì vijayate ßrÏ-kù£òa-saíkÏrtanam

KRÍSHNA'NIN
KUTSAL ADI



ÇEVÍRÍ

"Krishna'n›n Kutsal Ad›
kalbin aynas›n› temizler
ve doÊum ólúm orman›ndaki
dert ateËini sóndúrúr.

AkËam vakti lotus ÔiÔeÊi
ay›n serin ›Ë›nlar›yla aÔ›l›rken,
kalp de Ad'›n nektar›yla
ÔiÔek aÔmaya baËlar.

Ve sonunda ruh kendi 
gerÔek iÔ hazinesine—
Krishna ile bir aËk yaËam›na
gózlerini aÔar.

Ruh, tekrar tekrar nektar tadarak
durmadan artan
vecd coËkusu okyanusuna
dal›p Ô›kar.

Ózbenin geÔirdiÊi,
kavrayabildiÊimiz túm aËamalar
tam doyuma ulaË›r ve ar›n›r
ve sonunda Krishna'n›n Kutsal Ad›n›n
uÊurlu etkisinin
egemenliÊi alt›na girer."



AÇIKLAMA

rÏ Chaitanya Mahåprabhu, ßrÏ kù£òa saíkÏrtana'n›n óncü-
südür. O Ëóyle demiËti, "Ben Krishna'n›n Kutsal Ad›n›n

zikrini baËlatmak üzere geldim; bu ad evrenin en úcra kóËesi-
ne kadar ulaËacak (pùthivÏte åche yata nagarådi-gråma
sarvatra pracåra haibe mora nåma)."

S a í k Ï r t a n a'n›n anlam› nedir? S a m y a k "tam" anlam›na
gelir, kÏrtana ise "zikir" demektir. Íkisi bir arada saíkÏrtana
sózcüÊünü oluËtururlar. Yani Krishna'n›n Kutsal Ad›n›n top-
lulukla birlikte sóylenmesi. Ancak samyak sadece nicelik
deÊil nitelik olarak da tam anlam›na gelir. Tam nicelik, say›-
ca fazlal›Ê›; topluluÊu ÔaÊr›Ët›r›r. Tam nitelik ise tam óvgüyü
ÔaÊr›Ët›r›r. Tam óvgü bir tek Ëu anlama gelebilir; baËka tanr›-
lar›n deÊil yaln›z Krishna'n›n yüceltilmesi.

O hÕlde s a í k Ï r t a n a, tam k Ï r t a n a demektir, bütünü,
Mutlak GerÔeÊi óven Ëark›; bunun d›Ë›ndaki herËey k›smÅ bir
anlat›m olur; bu yüzden de belli ólÔüde kusurludur. Bu
nedenle, Krishna óvülmelidir. Yücelikleri anlat›lmal›d›r,
Ôünkü O herËeydir, O efendidir, iyiden ve kótüden ar›nd›ran-
d›r, herËeyin Mutlak Denetleyicisidir. HerËey ona baÊl›d›r.
Tüm yaËam Onun sayesinde gerÔekleËir. At›n hareketleri
dizginlerin kontrolündedir ve eÊer bu dizginlerden kurtulur-
sa s›n›rs›z bir ózgürlük iÔinde dórtnala koËar. Ayn› bunun
gibi, herhangi bir maddesel amac›n kontrolü alt›nda olma-
yan óvgü, dosdoÊru Yüce Neden olan Krishna'ya koËar.

çrÏ sózcüÊü Lak£mÏdevÏ yani Krishna'n›n enerjisi demek-
tir; saíkÏrtana s›ras›nda, Krishna'ya Kendi enerjisi ile birlikte
ibadet edilir, anlam›na gelir Ôünkü Krishna'n›n enerjisi Kendi
iÔindedir, Kendisine dahildir.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ßrÏ kù£òa saíkÏrtana'n›n bütün
dünyaya yay›lacaÊ›n›, hiÔbir engel tan›madan zafer kazana-
caÊ›n› sóyler (paraì vijayate ßrÏ-kù£òa saíkÏrtanam) .
SaíkÏrtana kendiliÊinden, kontrolsüz ve doÊal bir ak›Ë iÔinde
olmal›d›r. Ózgün, baÊ›ms›z ve kuËkudan uzak olmal›d›r. Ve
Krishna'ya óvgü toplu olarak sóylenmelidir— bu titreËim tüm

ç



dünya iÔin yararl›d›r. Ancak ßrÏ kù£òa saíkÏrtana'y› teslimi-
yetle ve saf adanm›Ël›kla uygulayabiliriz. 

ZÍHNÍN AYNASINI TEMÍZLEMEK

Krishna'n›n Kutsal Ad›n› sóylerken geÔireceÊimiz aËama-
lar nelerdir? O ilk aËamada zihnin aynas›n› temizler. EÊer
zihin sisteminin aynas› tozla kapl›ysa, net olarak góremeyiz,
kutsal metinlerin verdiÊi óÊüt oraya doÊru olarak yans›yamaz.
Zihnin aynas›n› kaplayan tozlar nelerdir? Bizlerin sonsuz,
deÊiËken ve planl› arzular› toz olarak kabul edilir, kalplerimiz
ve zihnimiz tabaka tabaka bu tozla kapl›d›r. Bu nedenle etra-
f›m›zdaki Ëeyleri doÊru dürüst góremeyiz; bu Ëeyler zihnimi-
ze doÊru Ëekilde yans›yamazlar Ôünkü zihnimiz bu maddesel
dünyan›n sonsuz, s›radan arzular›yla kapl›d›r (bhukti-mukti-
siddhi-kåmÏ—sakali 'aßånta').

O hÕlde ßrÏ kù£òa saíkÏrtanan›n ilk etkisi zihnin temizlen-
mesidir. Vedik sosyal sistem (varòåßrama-dharma) bu amaÔ-
la oluËturulmuËtur. EÊer toplumsal górevlerimizi sonuÔlara
baÊlanmadan mükemmel Ëekilde yerine getirecek olursak
bilincimiz saflaËacakt›r. Oysa nåma-saíkÏrtanan›n ilk taksidi
bize varòåßrama-dharman›n hedef sonucunu verir; kalbin ve
zihnin saflaËmas›. ÍËte o zaman Vedik óÊütleri doÊru anlaya-
biliriz.

Kutsal Ad› tekrarlaman›n ikinci etkisi ise süregelen doÊum
ve ólüm orman›ndaki maddesel varoluË ateËini sóndürmesidir.
Bizler yarat›lmakta ve sonra yeniden ólmeye zorlanmaktay›z.
Ruh kendisini ele geÔiren maddesel dalgan›n titreËimine kap›-
l›p farkl› aËamalarda dolaË›r; ßrÏ kù£òa saíkÏrtanan›n ikinci
etkisi ile bu son bulur ve ózgürlüÊümüze kavuËuruz.

Birinci ad›mda ak›l saflaË›r. Íkinci ad›mda Kutsal Ad üÔ
ac›n›n korkunÔ yang›n›ndan kurtulmam›z› saÊlar. ÚÔ ac› Ëun-
lard›r: ådhyåtmika: hastal›k ya da kayg› gibi zihinde ve
bedende oluËan ac›lar; ådhibhautika: Ôevremizden gelen ac›-
lar: insan, hayvan, bócek ve diÊer bütün canl›lardan gelen ac›-
lar; ve ådhidaivika: aÔl›k, sel, deprem gibi doÊal afetler.
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Bizler kalplerimizi alev alev yakan bu üÔ tür ac›y› Ôekmek
durumunday›z. Oysa nåma-saíkÏrtanan›n ikinci ad›m› ile ateË
ebediyen sóner ve bu da bize huzur verir.

YAÈAMIN YÚCE HEDEFÍ 

Bir sonraki aËama ß r e y a è - k a i r a v a - c a n d r i k å - v i t a r a ò a m:
Kutsal Ad üzerimize yaËam›n yüce amac›n› bahËeder. Bu iki
olumsuz uÊraËtan sonra olumlu uÊraË›m›z baËlar ve sonunda
bizleri gerÔeÊe, ebedÅ, uÊurlu, güzel gerÔeÊe gótürür. Bizleri
bu güÔlükler dünyas›n›n üzerinde olan iyilikler ülkesine gótü-
rür; Krishna'n›n Kutsal Ad›n› tekrarlayarak genel anlamda
yüce amaca, en üstün Ëansa, en büyük iyiye ulaË›r›z. EÊer bunu
inceden inceye araËt›r›rsak, bu aËamada Kutsal Ad›n bizleri
Krishna ile daha yak›n, kiËisel bir iliËkiye gótürdüÊünü fark
ederiz. Bu iliËkiler tarafs›zl›k, hizmetkÕrl›k, dostluk ve evlat
sevgisi bar›nd›r›r (ßånta, dåsya, sakhya v e våtsalya rasa) .
ç r e y a è, Nityånanda Prabhu'nun lütfudur Ôünkü ancak Onun
lütfuyla Vùndåvana'da Rådhå ve Krishna'ya ibadet etmemize
izin verilir (nitaiyer karunå habe braje rådhå kù£òa påbe) .

Sonraki aËama vidyå-vadhø-jÏvanam'd›r. Kutsal Ad bizleri,
eË iliËkisinde (madhura rasa) var olan, Krishna'ya topyekûn
adanm›Ël›Êa haz›rlar. Bu aËamada adanm›Ëlar kendilerini ebe-
diyen Krishna'n›n hizmetine teslim ederler.

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare

Hare Råma Hare Råma
Råma Råma Hare Hare

Yúce Heceler. Hare Krishna Mahå-mantra
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Bir sonraki aËama ise å n a n d å m b u d h i - v a r d h a n a ìd › r .
Krishna'n›n Kutsal Ad›n› zikrederken doÊru seviyeye geldiÊi-
m i z d e her türlü deneyimin üzerinde olan aËk›n okyanusla
karË›laË›r›z. Ad teslimiyetimizin derecesine góre kendisini
góstermeye gelir ve teslimiyetimiz tam olduÊunda yeni tür bir
vecd coËkusu duyumsar›z; duraÊan olmayan, sürekli dinamik
olan sonsuz bir mutluluk okyanusu deneyimleriz. Orada yeni
bir yaËam ve yeni tür bir mutluluk buluruz. Bu mutluluk eski-
mez ve duraÊanlaËmaz, aksine bize her an sonsuz vecd okya-
nusunun tad›n› verir.

TAM ARINMA

Son etki ile tüm varl›Ê›m›z ar›n›r. Bu tür eÊlence kirletmez,
aksine ar›nd›r›r. EÊlence, sómürü demektir. Maddesel eÊlen-
ce tepki yarat›r ve kirlilik eÊlenen kiËiye sald›r›r. Oysa bura-
da sald›rgan Krishna olduÊundan sonuÔ ar›nmad›r.
Merkezden gelen, Krishna'n›n otokratik arzusundan gelen her
türlü eÊlence bizleri tam olarak ar›nd›r›r.

Bu ayette geÔen sarvåtma-snapanaì sózleri, ózbenin kav-
rayabildiÊi bütün farkl› aËamalar Krishna'n›n Kutsal Ad›n›
zikrederek bir anda doyuma kavuËur ve ar›n›r anlam›na gelir.
Sarvåtma-snapanaì›n bir baËka anlam› daha vard›r. EÊer
toplu olarak Krishna'ya óvgüler yaÊd›r›rsak, kapasitemize
góre ar›n›r›z. Sóyleyen, dinleyen ve bu aËk›n sesle baÊlant›ya
giren kim olursa olsun ar›nacakt›r. Snapanaì 'ar›nd›r›c›'
demektir. O titreËim onunla iliËkiye giren herkesi ve herËeyi
ar›nd›r›r.

Dolay›s›yla Mahåprabhu der ki, "S a í k Ï r t a n ay a ,
Krishna'n›n Kutsal Ad›n› toplu olarak tekrarlamaya devam
edin." KuËkusuz, saíkÏrtana doÊru yap›lmal›d›r; onun iÔin
azizlerle bir arada bulunmak gerekir. Bu deneysel bir giriËim
deÊildir. Bizler, daha yüksek, Ëartlanmalardan ar›nm›Ë ve
aËaÊ›ya inip burada bize yard›mc› olacak bir mekÕnla iliËkiye
girmeye Ôal›Ë›yoruz. Daha yüksek gerÔekle iliËkiye girmemiz
gerekir Ôünkü bu herËeyden ónemlidir. Krishna'n›n Kutsal
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Ad› salt fiziksel sesten ibaret deÊildir; yüzeysel deÊildir, daha
büyük ve yüksek bir yónü vard›r (nåmåk£ara båhiråya baée
tabu nåme kabhu naya). Tamamen aËk›nd›r. Bizler varoluËun
marjinal, s›n›rsal boyutunday›z, bu nedenle, dalgan›n o yük-
sek ülkeden inmesi iÔin ve bize gelip etkisini d›Ëar›da da yay-
mas› iÔin daha yüksek bir baÊlant› gerekir.

Krishna'n›n Kutsal Ad›n›n saíkÏrtanas› nereye giderse git-
sin, yedi sonuÔ yaratacakt›r. Mahåprabhu'nun ilk ayetinin
yorumu bóyledir. Ílk etki sonucu Kutsal Ad, maddesel dünya-
n›n arzular›n›n kirine maruz kalan ruhu temizler. Ad ikinci
etkiyle mukti (ózgürlük), maddesel güÔlerden mükemmel
baÊ›ms›zl›k saÊlar. ÚÔüncü etki gerÔek servet getirir: ruh'un
hazinesinin aÔ›l›Ë›. Ruhun yap›s›nda var olan kaynaklar
zaman iÔerisinde Krishna'n›n Kutsal Ad› sayesinde uyan›r.
Burada çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Mutlak KiËiyle olan diÊer
iliËkileri dahil eder. Bir sonraki ad›m› anlat›rken eËler aras›n-
daki baÊl›l›k ruhunu ele al›r, buna góre kiËi tam anlam›yla
Krishna'n›n emrindedir ve Krishna'ya maksimum zevk ver-
mek iÔin koËulsuz olarak kendisini teslim etmiËtir.

"MÍLYONLARCA AÁIZA ÍHTÍYACIM VAR!"

Bundan sonra gelen etki, Onun coËku veren beraberliÊini
tatmakt›r. Krishna'n›n ad›n› doÊru olarak tekrarlayan kiËi
Vùndåvana'da, Krishna'n›n ülkesinde kendisini al›Ë›lmad›k bir
egoyla ifade eder:

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

"Krishna'n›n Kutsal Ad› bir adanm›Ë›n dudaklar›nda beli-
rince mantra Ô›lg›nca dans etmeye baËlar, sonra mantra ege-
men olur, kiËi dudaklar›na hakimiyetini kaybeder, adanm›Ë
Ëóyle der, 'tek bir aÊ›zla Kutsal Addan ne kadar coËku elde
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ediyorum? Kutsal Ad›n s›n›rs›z güzelliÊini tatmak iÔin mil-
yonlarca aÊ›za ihtiyac›m var. Tek aÊ›zla sóylemek bana asla
zevk vermeyecek."

Krishna sesi kulaÊa girince kiËi o aËk›n sesin kalbinde
uyand›Ê›n› hisseder. "Íki kulak nedir ki?" diye düËünür.
"Yarat›c›n›n en büyük adaletsizliÊi bu—benim milyonlarca
kulaÊa ihtiyac›m var! O zaman Krishna'n›n tatl› ad›n› duyar-
sam kalbim belki bir parÔa tatmin olur. Krishna'n›n tatl› ad›n›
duymak iÔin milyonlarca kulaÊa gerek duyuyorum." Dikkati
Krishna'n›n ad›na yónelmiË olan adanm›Ë›n ruh hÕli iËte
budur. Bir anda kendinden geÔer; kendini kaybeder, bir coËku
ve mutluluk okyanusuna dalarak kendinden geÔer. Ve büyük
hayal k›r›kl›Ê› iÔinde der ki, "Krishna'n›n ad›n›n niteliÊini ve
ózünün niceliÊini kavramakta baËar›s›z oldum. ÈaËk›na dón-
düm. Bu ad›n iÔindeki bal tad› neyin nesi?" ÍËte bóyle, Kutsal
Ad› sóyleyen kiËi ËaËk›nl›Êa düËer.

KRÍSHNA'NIN MÍSTÍK FLÚT EZGÍSÍ

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu bizlere Ëóyle óÊretti, "Kutsal
Ad›, mutlak güzelliÊin sesle ifadesini doÊru olarak sóyle." Bu
güzellik ayn› zamanda Tanr›'n›n flütünün ezgisinde de vard›r.
Krishna'n›n flütünden Ô›kan ses herkesi ve herËeyi ele geÔire-
cek büyük bir mistik güce sahiptir. Krishna'n›n flütünün sesi-
ni duyan Yamunå akmaz olur. Krishna'n›n flütü aÊaÔlar›, kuË-
lar›, hayvanlar› Ôeker. HerËey Krishna'n›n flütünün titreËimin-
den ËaËk›na dóner.

Ses titreËimi harikalar yarat›r; ses en yüksek ele geÔirme
gücüne sahiptir. Ses yarat›r ya da yok eder. HerËeyi yapabilir;
kendine ózgü bir kapasiteye sahiptir. En ince mekÕndan, eterin
ótesinden gelir. O evrensel ses, mutlak güzelliÊin ve iyiliÊin
kendisidir. Onda ne kadar güÔ var—bizi nas›l da ele geÔiriyor!
O tatl› sesin titreËimi bizimle bir yaprak gibi óylesine oynar ki
kendi kiËiliÊimizi bile unuturuz. Kendimizi orada kaybederiz,
ama ólmeyiz; ruh ebedÅdir. O tatl› sesin titreËimiyle bir aËaÊ›,
bir yukar› dal›p Ô›kar›z. Bizler bir saman Ôópünden, bir ottan
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Krishna'n›n flútú. Krishna'n›n flütünün sesinde herkesi ve 
herËeyi ele geÔirip mutluluk veren büyük bir mistik güÔ vard›r. 



daha az nitelikliyiz, Krishna'n›n sesi ise óylesine büyük ve tat-
l›d›r ki bizlerle can› nas›l isterse óyle oynar. Ad›n iÔerisinde,
mutlak iyilik ve güzellikle bir olan bu seste ne kadar enerji
olduÊunu alg›lamam›z imkans›zd›r.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu der ki, "Krishna'yla bir ve ayn›
olan sesi góz ard› etmeyin." Mutlak güzellik ve iyilik—h e r Ë e y
o Kutsal Ad›n iÔindedir. Kutsal Ad kendisini bizlere Ôok ucuza
tan›t›yor: onu sat›n almak iÔin hiÔbir Ëey gerekmez—ne para-
ya ne de fiziksel enerjiye gerek vard›r. Bunlar›n tümü gerek-
sizdir. Nedir gerekli olan? ÍÔtenlik.

Kutsal Ad› iÔtenlikle benimseyen kiËi óylesine zenginleËir
ki elde edilen iyilik ve geliËme, alg›lamalar› aËar. Ústelik kim
olursa olsun Kutsal Ad› Ôok ucuza edinebilir, ancak iÔtenlik-
le, bütün kalbiyle sóylemesi gerekir. KuËkusuz kalpten gelen
iÔtenliÊin ón koËulu doÊru bir arac›ya, bir azize gitmek ve
Kutsal Ad› ondan almakt›r. 

Rådhå-Govinda'n›n yekvücut hÕli olan ve saíkÏrtana hare-
ketini baËlatan çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ßrÏ kù£òa saíkÏrta-
naya óvgüler sunar. Onun verdiÊi óÊüt bizler iÔin son derece
deÊerli ve gereklidir; bu en fazla ar›nd›rma ózelliÊine sahip
aËk›n sese, ßrÏ kù£òa saíkÏrtanaya iÔtenlikle kat›lmal›y›z, bu
ses ózgürlük saÊlar, iÔsel doyum verir ve bizlere óylesine
pozitif bir geliËim bahËeder ki kendimizi mutluluk ve alg›lan-
mas› mümkün olmayan güzellik okyanusunda kaybederiz.

Bu çrÏman Mahåprabhu'nun lütfudur, O der ki: "ßrÏ kù£òa
saíkÏrtana bu ólümlü dünyaya yay›ls›n ve herkese sonsuz
yarar saÊlas›n, Ôünkü tüm dünyaya en yüksek ve en büyük
yarar› o saÊlar, o herËeyi kapsar. Bizleri ulaË›labilecek en yük-
sek konuma getirerek her türlü dertten kurtar›r."

ÍÔinde bulunulan karanl›k Kali ÔaÊ›nda, bizlere yaln›z
nåma-saíkÏrtana yard›m edebilir. Elbette, nåma-saíkÏrtana
tüm ÔaÊlar iÔin yararl›d›r ama ózellikle Kali-yuga iÔin óneril-
miËtir, Ôünkü bu ÔaÊda diÊer bütün giriËimler Ôok say›da güÔ
taraf›ndan engellenecektir. Nåma-saíkÏrtana bu maddesel
dünyan›n dertleri ve dalgalanmalar› taraf›ndan engellenemez,
o hÕlde kiËi onu benimsemelidir. EÊer bizler kendimizi tama-
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men ona verirsek yaËam›n en üstün baËar›s›n› elde etmiË olu-
ruz. BaËka bir kampanyaya gerek yoktur Ôünkü hepsi hatal› ve
eksiktir. Oysa en evrensel, en cezbedici ve en yararl› Ëey, bizi
en üstün amaca gótüren nåma-saíkÏrtanad›r. O tek baË›na
herkese doyum saÊlayabilir.

Èu anda Krishna'yla baÊlant›lar› kopmuË olan bütün ruhla-
ra bu Ëekilde yard›m edilebilir. BaËka bir Ôabaya gerek yok-
tur. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu der ki, "Kendinizi tamamen
buna aday›n. O, herËeyi kucaklayand›r ve doyum saÊlayand›r.
Ústelik onu Ôok az s›k›nt›ya girerek ve Ôok az enerji harcaya-
rak elde edebilirsiniz. Nåma-saíkÏrtana bu Kali-yuga ÔaÊ›nda
tüm evrenin iyiliÊi iÔin yay›ls›n, ruhlar› tekrar normal konum-
lar›na yerleËtirmek iÔin yay›ls›n."

çrÏmad Bhågavatam'›n son ayetinde kitab›n son sózü
Ëóyledir:

nåma saíkÏrtanaì yasya
sarva påpa praòåßanam
praòåmo duèkha-ßamanas
taì namåmi hariì param

Påpa, tüm sapk›nl›klar, tüm hoËa gitmeyen Ëeyler yani
günah demektir. Maddesel zevk ve ózgürlük de sapk›nl›klar›n
ve günahkÕr eylemlerin kapsam›ndad›r. Ózgürlük neden
günah olarak kabul edilir? Çünkü o anormal bir durumdur;
bizim doÊal górevimiz Krishna'ya hizmet etmektir, oysa azat
olunca, ózgürlüÊe erince bunu yapmay›z. Salt azat oluË
Krishna'ya hizmeti kapsamaz, bu nedenle de anormal bir
durumdur, dolay›s›yla günah say›l›r. DoÊal górevimizi ihmal
etmek ve bir kenara Ôekilmek günaht›r.

VYÄSA'NIN MANEVÎ ARMAÁANI

çrÏmad-Bhågavatam'›n kapan›Ë ayeti der ki, "Krishna'n›n
Kutsal Ad› bizleri istenmeyen günahlardan, tüm kirli ózellik-
lerden ve tüm dertlerden kurtarabilir. Hepimiz Ona secde ede-
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lim." çrÏmad-Bhågavatam, o büyük eser bu ayetle biter, son
sózünü sóyleyip susar. B h å g a v a t a m›n son sózü n å m a - s a í k Ï r-
t a n ad›r. B h å g a v a t a m, Krishna'n›n Kutsal Ad›n›n tekrarlanma-
s›na büyük ónem vermiËtir. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu da ora-
dan yola Ô›k›p geliËtirmiËtir. Vedik yaz›n›n derleyicisi çrÏla
Vyåsadeva, Tanr› anlay›Ë›n› o aËamaya getirdi ve insanlara
Ëóyle seslendi, "Krishna'n›n ad›n› zikredin. Bunu yap›n; fazla-
s›na gerek yok. Bunu uygulay›n!" ç r Ï m a d B h å g a v a t a m, çrÏla
Vyåsadeva'n›n büyük armaÊan› bóyle son bulur: "Krishna'n›n
Kutsal Ad›n› tekrarlay›n ve bu karanl›k ÔaÊda yaËam›n›za en
geniË ve en kapsaml› tinsel kavramla baËlay›n."

ÓZÚN NEKTARI

Bu en cómert ve yararl› düËünceye yaklaËt›Ê›m›z iÔin, ona
dokunacak kadar yak›nlaËt›Ê›m›z iÔin, onu benimsediÊimiz ve
kapasitemize góre kendimizi onun dalgalar›na b›rakt›Ê›m›z
iÔin kendimizi Ëansl› kabul edebiliriz. Bunca kavramdan geÔ-
tikten ve farkl› ónerilerin cazibesini aËt›ktan sonra hepsini
geride b›rakt›k ve nåma-saíkÏrtana okyanusunun k›y›s›na
geldik. Art›k bedenlerimizi bu okyanusa atabilir, gurumuzun
ve Vai£òavlar'›n merhametiye nåma-saíkÏrtana dalgalar›nda,
ózün nektar›nda yüzmeye baËlayabiliriz

Bu onlar›n mal›d›r, bizler ise onlar›n kóleleriyiz.
Bedenimizi nåma-saíkÏrtana okyanusuna f›rlatmak ve nektar
okyanusunda yüzmek ne büyük bir cüret! Kazanc›n en yüksek
anlay›Ë› olan Rådhå-kuòàa'da yüzmek, nåma-saíkÏrtanan›n
en yüksek formunda da bulunabilir. Bu ayet ßrÏ kù£òa saíkÏr-
tanadaki s›n›rs›z okyanusun pozitif yan›n› temsil eder. Bir
sonraki ayet negatif olas›l›klar› anlat›r.

Bhaktivinoda ëhåkura çik£å£éakam'› hem Sanskrit dilinde
hem de Bengal dilinde yorumlad›. Onun yorumlar› en ózgün
yorumlar olarak kabul edilir. çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ
ëhåkura Prabhupåda da çik£å£éakam'› yorumlam›Ët›r. Bu
noktalar› tam olarak anlayabilmek iÔin üzerlerinde dikkatle
inceleme yapmak gerekir. Ben ise bu sóyleËiler s›ras›nda,
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kalbimde ne duyumsuyorsam ondan sóz ediyorum. Bu ayetler-
le ilgili akl›ma ne gelirse ifade ediyorum. Bunlar›n tümü çrÏla
Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura'dan, Bhaktivinoda ëhåku-
ra'dan, Røpa GoswåmÏ'den, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'dan ve
daha ónceki tüm å c å r y alardan edindiÊim bilgilerden kaynakla-
n›yor. Bütün bunlar onlar›n lütfuyla benim daÊarc›Ê›mda depo-
land› ve ben bu bilgilerin ózünü aktarmaya Ôal›Ë›yorum.

Sanåtana ve Røpa GoswåmÏ.
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun can dostlar›. 



KRÍSHNA KAVRAMI HERÈEYÍ ELE GEÇÍRÍR

Adanm›Ël›k yolunu benimseyince, iÔsel sistemimizde top-
tan bir deÊiËim baËlar ve zamanla d›Ë dünyaya olan baÊl›l›Ê›-
m›z yok olur. ÍÔte bir savaË vard›r, ancak Krishna kavram› bir
adanm›Ë›n kalbine girince bütün óteki düËünceler ve fikirler
zamanla Ôekilip giderler. Bundan çrÏmad-Bhågavatam'da sóz
edilmektedir (2.8.5):

pravi£éaè karòa-randhreòa
svånåì bhåva-saroruham
dhunoti ßamalaì kù£òaè
salilasya yathå ßarat

Sonbahar mevsimi gelince sudaki Ôamur yok olur. Ayn›
bunun gibi, Krishna kavram› bir kiËinin kalbine girince, bütün
diÊer kavramlar ve beklentiler zamanla Ôekilmek zorunda
kal›rlar ve Krishna'y› herËeyin sahibi olarak b›rak›rlar. GerÔek
bir Krishna bilinci damlas› kalbe girince tüm olumsuz güÔle-
rin oradan ayr›lmas› gerekir, Krishna egemen olur ve bütünü
ele geÔirir.

Krishna bilincinin yap›s› bóyledir: HiÔbir Ëey onunla boy
ólÔüËemez. Geride ne yar› tanr›lara sózde adanm›Ël›k, ne de
Hristiyanl›k, Müslümanl›k ve benzeri dinlere inanÔ kal›r.
Tanr› anlay›Ë›n›n bütün kavramlar› ayr›lmak zorunda kal›rlar
ve meydan› Krishna anlay›Ë›na b›rak›rlar. Krishna bilinciyle,
mutlak tatl› güzellikle yap›lan savaËta hiÔ bir sald›rgan ayak-
ta kalamaz. Güzellik, tat ve cazibe gücü ele geÔirir ve yener. 

Bizler asl›nda güzellik, tat, merhamet, Ëefkat, ilahÅ aËk
(prema) ózlemi iÔindeyiz. Kendini vakfetmek—baËkalar›na
kendi enerjisiyle ve cómertliÊiyle destek olmak—sonunda
herkesi fetheder. Vermek almaktan daha fazla kazanÔ saÊlar.
ÍlahÅ aËk, yaËamak iÔin ólmek demektir: kendin iÔin yaËamak
deÊil baËkalar› iÔin yaËamakt›r. YaËam›n en cómert yan›—en
aË›r› hÕliyle kendini unutma—Krishna bilincinde bulunur.
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Krishna bilinci óylesine güzeldir ki, onu geliËtiren kiËi
kendi kimliÊini ve varl›Ê›n› kaybeder. Bütünüyle kendini unu-
tur. Bóyle bir cazibe vard›r. Kim Krishna'yla baËa Ô›kmaya
kalkabilir? Onunla savaËmaya gelen herkes silahs›z kal›r.
EÊer Krishna bir Ëekilde kalbe girerse herËeyi ele geÔirir, bun-
dan baËka sonuÔ yoktur. Krishna, güzel gerÔek iËte bóylesine
iyiliksever, cómert ve tatl› bir kiËidir. 
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SANSKRÍT

ÇEVRÍYAZIM

nåmnåm akåri bahudhå nija-sarva-ßaktis
tatrårpitå niyamitaè smaraòe na kålaè

etådùßÏ tava kùpå bhagavan mamåpi
durdaivam idùßam ihåjani nånurågaè

TANRI'NIN 
SINIRSIZ ADLARI



ÇEVÍRÍ

"Ah Lord'um, Senin Kutsal Ad›n
herkese iyilikler bahËeder.
Ve Senin Krishna ve Govinda gibi, 
Kendini gósterdiÊin 
s›n›rs›z adlar›n var.

Sen Ëefkatinle, pek Ôok Kutsal Ad›na
bútún aËk›n enerjini katt›n.
Ve bu adlar› sóylemek iÔin,
zaman ya da mekÕnla ilgili
kat› kurallar da yok.

Nedensiz merhametinle
ilahÅ ses formunda aËaÊ›ya indin,
ancak búyúk Ëanss›zl›Ê›m Ëudur ki,
bende Senin Kutsal Ad›na karË› hiÔ sevgi yok." 



AÇIKLAMA

urada anlat›lan Ëudur, "Ey L o r d ’ u m, Sen Kutsal
Adlar›n›n zikrinin deÊerini aÔ›klad›n ve bütün enerjini bu

adlara verdin." Hem Krishna'n›n Kutsal Ad›, hem de o ad›n
enerjisi ebedÅdir. Tüm enerjiler Krishna'n›n Kutsal Ad›n›n
iÔerisinde mevcuttur. Ayr›ca, ad› tekrarlamak iÔin ne belli bir
zaman ne de mekÕn gerekir. Bu ad sadece sabah sóylenebilir,
y›kand›ktan sonra sóylenebilir, kutsal bir yere gidince sóyle-
nebilir türü kurallar yoktur. Krishna'n›n Kutsal Ad›n› her
zaman, her yerde ve her koËulda sóylemeyi sürdürebilirsiniz. 

Bu ayette, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Ëóyle der, "Ey
Krishna, Sen herkese Ôok yüce bir f›rsat verdin. Sonu gelmez
cómertliÊe sahip olduÊun iÔin bizlere Kutsal Ad›n›n hizmeti-
ni baÊ›Ëlad›n (nåma bhajana). Buna raÊmen Ëanss›zl›Ê›n en
kótúsüne sahibim! ÍÔimde ad› sóylemek iÔin gerÔek bir arzu
duymuyorum. Kutsal Ad› sóylemek iÔin inanc›m yok, aËk›m
yok, eÊilimim yok. ÍÔimde ad› tekrarlamak iÔin büyük bir
ózlem duymuyorum. Ne yapabilirim?

çrÏman Mahåprabhu'nun sekiz óÊretisinden ikincisi budur.
O, "Ey Lord'um," der. "Sen beni bu góreli maddesel dünyadan
yukar›ya Ôekmek iÔin, kendi aÔ›ndan verebileceÊin herËeyi
verdin. Beni kurtarmak iÔin yapm›Ë olduÊun giriËim óylesine
ak›l almaz boyutta ki...benden istediÊin tek Ëey Senin lütfunu
kabul etmem iÔin Ôok az bir iË birliÊi. Oysa ben Senin bu
olaÊanüstü yücelikteki ÔaÊr›na kulaklar›m› t›k›yorum.
Ah Lord’um! Ne kadar umutsuzum."

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu yazm›Ë olduÊu çik£å£éakam'›n
yani sekiz óÊretinin ilk ayetinde bizlere büyük umut verir.
Krishna'n›n Kutsal Ad›n›n tekrarlanmas›, eÊer doÊru dürüst
uygulan›rsa ad›m ad›m geliËme gósterir ve yedi sonuÔ getirir.
Bunlardan birincisi bilincin temizlenmesidir; ikincisi kiËiyi
tüm góreli maddesellikten ózgür k›lar. ÚÔüncü etkiyle kalbi-
mizde pozitif iyilik doÊar ve bizleri Vùndåvana'ya gótürür.
Ard›ndan s v a r ø p a - ß a k t inin yani Lord'un iÔsel enerjisi y o g a m å-
y ån›n rehberliÊinde v a d h ø kavram›na ulaË›r›z: biz enerjiyiz ve
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koËulsuz olarak Krishna'ya hizmet etmeliyiz. Vadhø, Lord'la
tam baÊlant› kurmam›z› saÊlayan r a s a (m å d h u r y a - r a s a)
demektir. 

VECD DOLU COÈKU OKYANUSU

O aËamaya ulaËt›ktan sonra bunu hangi sonuÔlar izler? KiËi
mutluluk okyanusunda bir zerre olur. Bu mutluluk tazeliÊini
kaybetmez, duraÊan deÊildir. Her an yenidir ve dinamiktir;
herËeyi ar›nd›ran bir mutluluktur. Her ne kadar bireysel anla-
y›Ë›m›z› korumam›za izin verilse de, ad› tekrarlad›Ê›m›zda
varoluËumuzun her bir parÔas›n›n tümüyle ar›nd›Ê›n› hissede-
riz. Bu yaln›zca beni etkilemez, nåma-saíkirtana ile baÊ› olan
herkesi etkiler. Bu kiËiler toplu deÊiËimin, toplu ar›nman›n,
tam ar›nman›n deneyimini alacaklard›r. Bunlar Kutsal Ad›
zikretmenin getirdiÊi yedi sonuÔtur.

Mahåprabhu ilk ayetinde bu tezi aÔ›klarken, ikinci ayette
antitezi ortaya koyar. Kutsal Ad›n iÔerisinde bóylesine büyük
bir umut varsa neden bu kadar Ôok s›k›nt› Ôekiyoruz? Zorluk
nereden kaynaklan›yor? Neden Kutsal Adda varolan muhteËem
ilahÅ kutsaman›n yarar›n› fark etmiyoruz? Krishna'n›n bulun-
duÊu taraftan ak›l almaz lütuf geliyor. O bizlere Ôok fazla ola-
nak vermiËtir, bizden yapmam›z› istedikleri ise Ôok azd›r.
Kutsal Ad› kabul etmemiz iÔin zevk sahibi olmam›z, ciddi
olmam›z gerekir; ancak zorluk da bundad›r, Ôünkü bunlar›n
ikisine de sahip deÊiliz. Bu durumda ne tür umut besleyebili-
riz? Nas›l elde ederiz? Kutsal Ada kalbimizin en derin yerin-
den deÊil formalite olarak yaklaËm›Ë olabiliriz. Bu durumda
hangi yóntemle yarar saÊlayabiliriz ve ilerleme kaydedebili-
riz? ÚÔüncü ayet bu soruya cevap verir. 

KiËi, 'bu lütfu elde etmek iÔin gerekli olan minimum depo-
zitoya sahip deÊilim' duygusuna kap›labilir, buna raÊmen yine
de durum umutsuz deÊildir. Bu fark›ndal›Ê›n yap›s› onu teva-
zu anlay›Ë›na gótürür. KiËi sonsuz Tanr›'ya kendini adama
uygulamas›na baËlay›nca, sonsuzluk karË›s›nda kendisinin ne
kadar deÊersiz olduÊunu hisseder. Èóyle düËünür,
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"KarË›l›Ê›nda verebilecek hiÔbir Ëeyim yok. Tanr›'n›n lütfunu
karË›layacak en küÔük ihtiyaÔtan bile yoksunum." Bu düËün-
ce onu Ëu anlay›Ëa gótürür, "HiÔbir niteliÊe sahip deÊilim.
BomboËum." 

Bir adanm›Ë Lord'un hizmeti iÔin uygun olmad›Ê›n› düËün-
mekle kalmaz, kendisini aËaÊ›l›k bir varl›k olarak górür.
Krishnadåsa Kaviråja GoswåmÏ der ki: "Ben d›Ëk›daki solu-
candan daha aËaÊ›l›k ve Jagåi ve Mådhåi'den daha günahkÕr›m
(jagåi mådhåi haite muñi se påpi£éha purÏ£era kÏéa haite muñi
se laghi£éha)." Bizler Krishna'n›n Kutsal Ad›n›n hizmeti iÔin
en ufak bir beceriye bile sahip olmad›Ê›m›z› düËündüÊümüzde
hayal k›r›kl›Ê›na uÊramamal›y›z, Ôünkü bu tür bilinÔ bir adan-
m›Ë iÔin doÊald›r.

Ayn› zamanda, kendimizi adanm›Ël›Ê›m›zla ilgili iÔten
olmayan anlay›Ëtan uzak tutmal›y›z; bu bizim düËman›m›zd›r.
"Tanr› iÔin en ufak bir sevgi, ya da tat yok iÔimde," diye
düËünmenin bir sak›ncas› yoktur. Ancak, "Tanr› iÔin biraz tat,
biraz ciddiyet, biraz kendini adamaya sahibim," diye düËün-
mek tehlikelidir.

BENCÍL DÚNYA

EÊer sonsuzla bir iliËkimiz olacaksa, tamamen boË olmal›-
y›z; kendimizi inkar ediËimiz tam olmal›d›r. Dünyasal edinim
negatif birËeydir, bundan kendimizi tamamen Ôekmeliyiz.
"Ben bir hiÔim; Tanr›'n›n hizmeti iÔin kullan›lacak ya da
kabul edilecek hiÔbir niteliÊim yok. Ben tam anlam›yla
uygunsuzum." Bencil dünyadan tamamen Ôekilmeliyiz ve
kendimizi yogamåyån›n egemenliÊine, Lord'un iÔsel enerjisi-
ne b›rakmal›y›z. Bir kóle hiÔbir pozisyona sahip deÊildir;
pozisyon tümüyle efendiye aittir. HerËey onundur. Bunun far-
k›nda olmak bizlerin gerÔek niteliÊimizdir. Baz› niteliklere
sahip olduÊumuzu düËündüÊümüz anda zorluklar›m›z da baË-
lar. Bu nedenle çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Èahsen Ëóyle der,
"Kalbimde Krishna aËk›n›n zerresi bulunmuyor (na prema
gandho 'sti daråpi me harau)." Bu tevazunun ólÔüsüdür. Ve
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bu duygu samimi olmal›d›r; taklit olmamal›d›r. Dikkatli
olmal›y›z. En üst adanm›Ëlar› taklit etmeye kalk›Ëmamal›y›z.
HiÔbir Ëeye sahip olmad›Ê›m›z›, herËeyin Ona ait olduÊunu
gerÔekten hissetmek ve kavramak, Krishna'n›n Kutsal Ad›n›
tekrarlamak iÔin tek niteliktir.
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ÇEVRÍYAZIM

tùòåd api sunÏcena
taror iva sahi£òunå

amåninå månadena
kÏrtanÏyaè sadå hariè

SANSKRÍT

BÍR 
OTTAN DAHA

ALÇAK GÓNÚLLÚ



ÇEVÍRÍ

"Bir ottan daha alÔak gónúllú
bir aÊaÔtan daha sab›rl› olan,
karË›l›k beklemeden baËkalar›n›
gerektiÊi gibi onurland›ran kiËi
Krishna'n›n Kutsal Ad›n›
her an zikretmek iÔin uygundur."

AÇIKLAMA

izler kendimizi bu ruh hÕli iÔinde tutmal›y›z: kendimizi
deÊersizlerin en deÊersizi olarak górmeliyiz. çrÏla

Bhaktivinoda ëhåkura bu ayetin anlam›yla ilgili Ôózümleme-
sini Ëóyle yapm›Ët›r: bir otun bile deÊeri vard›r, oysa biz bir ot
kadar bile deÊere sahip deÊiliz. HiÔbir pozitif deÊere sahip
deÊiliz. EÊer insan eÊitim almam›Ësa bu kótüdür, ama bir ak›l
hastas›, eÊitimsiz birinden daha da kótüdür. DüËünebilir
ancak anormal bir Ëekilde. Bu nedenle, çrÏla Bhaktivinoda
ëhåkura der ki, "Ben bir parÔa bilince, zekÕya sahibim, ama
bunlar›n tümü yanl›Ë yónlendirilmiË. Oysa bir ot yanl›Ë yóne-
liËe sahip deÊildir. Úzerine bas›ld›Ê›nda, z›t yónde doÊrulma
eÊilimi yoktur. Bir ot f›rt›naya veya d›Ë Ôevreye baÊl› olarak
oradan oraya sürüklenebilir, oysa ben belli bir yónde gitmeye
her zaman karË› Ô›kar›m. EÊer Ôevremdeki dalgalar beni belli
bir yóne sürüklemek isterse, buna direnmeye Ôal›Ë›r›m. EÊer
gerÔekten benim deÊerimi düËünecek olursan, benim konu-
mum bir ottan daha aËaÊ›da, Ôünkü direnen, karË› koyan bir
eÊilime sahibim."

Bizler kendimizi sonsuz iyiyle daha yak›n bir iliËkiye sok-
mak istediÊimizde, Ëóyle düËünmeliyiz, "Benim hiÔbir deÊe-
rim yok. Daha doÊrusu negatif, olumsuz br deÊere sahibim.
Lord’un lütfuna direnme eÊilimi iÔindeyim. Krishna bana lüt-
funu yaÊd›rmak ister, oysa ben karË› Ô›kar›m: Ben óyle bir
yap›ya sahibim ki intihara kalk›Ë›r›m: iÔimdeki enerji intihara
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kalk›Ë›r. ÍËte benim durumum budur, oysa bir ot kimseye
direnmez. Benim hÕlim ise son derece sevimsizdir." Çok ber-
bat bir durumda olduÊumuzu anlamam›z gerekir. Mutlak
GerÔeÊin Kutsal Ad formundaki iyiliÊini, bu kayg›y› taË›ya-
rak benimseyebiliriz.

Yolumuzun Ôok da rahat olduÊunu düËünmemeliyiz; d›Ëa-
r›dan say›s›z sorun karË›m›za Ô›kabilir. Adanm›Ëlar sokakta
Hare Krishna sóylemeye baËlay›nca insanlar toplan›r, baÊ›r›r-
lar, "Hey, maymunlar, k›rm›z› suratl› maymunlar!" Türlü
engellemeler ve direniËlerle karË›laËacaÊ›z, bizleri etkilemeye
Ôal›Ë›p bu yoldan ay›rmaya Ôal›Ëacaklar, ama bizler bir aÊaÔ
gibi sabretmeliyiz. Neden aÊaÔ órneÊi verilir? Bu Ëóyle aÔ›k-
lanabilir: eÊer hiÔ kimse aÊaca su vermezse protesto etmez,
"Hey! Bana su verin!" demez. EÊer bir kimse aÊac› rahats›z
etse, yapraklar›n› kopar›p, dallar›n› kesse, hatta góvdesini
yere devirse aÊaÔ sessiz kal›r: hiÔ tepki vermez. Bizler aËaÊ›-
lanma, yoksulluk, ceza ve diÊer olumsuzluklar›n bizleri ar›n-
d›rmak iÔin ne kadar gerekli olduÊunu anlamaya Ôal›Ëmal›y›z,
o zaman maddesel varoluËtan minimum ceza ile kurtuluruz.

Krishna bilinci sayesinde yaËam›n en ileri amac›yla—
yaËam›n en üstün mutluluÊuyla baÊlant› kurduk—bunun iÔin
ne türlü bir bedel ódemeye haz›r›z? Bunun alg›lanmas› son
derece güÔ. Gelen küÔük talepleri, en üstün amac› dikkate ala-
rak, güler yüzle karË›lamal›y›z. EÊer gerÔekten eminsek, eÊer
parlak geleceÊimize inanc›m›z varsa, o zaman doÊan›n bizden
istediÊi ufak bedeli seve seve verebiliriz.

"KRÍSHNA — SANA BÍR DERS VERECEÁÍM!"

Bir keresinde, çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåku-
ra'n›n óÊretmeni çrÏla Gaurakißora dåsa BåbåjÏ Mahåråja
NavadwÏpa'da ev ev dolaË›p biraz pirinÔ dileniyordu.
Kóylüler bazen adanm›Ëlara sataË›rlar ya da aËaÊ›larlar.
Bóylesine yüce bir ruha bile sataËmadan edemediler. Baz›
Ôocuklar ona taË, toprak at›yorlard›. O zaman Ëóyle dedi,
"Krishna, bana karË› Ôok zalimsin! Seni annen Yaßodå'ya
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Ëikayet edeceÊim." Bóyle deÊerlendiriyor ve herËeyi bu Ëekil-
de uyum hÕline getiriyordu. Bizlere sald›ran ya da rahats›z
eden herËeyde Krishna'y› górmeyi óÊrenmeye Ôal›Ëmal›y›z.
KuËkusuz felsefÅ aÔ›dan bak›nca Tanr›'n›n iradesi olmadan
hiÔbir Ëey gerÔekleËmez. Ama bir adanm›Ë somut olarak
górür, "Ah, Krishna! Sen bu Ôocuklara arka Ô›k›yorsun, beni
rahats›z ediyorsun, sana dersini vereceÊim. Seninle baËa Ô›k-
may› bilirim ben. Seni Annen Yaßodå'ya Ëikayet edeceÊim, o
da Seni azarlayacak."

Íleri düzeydeki adanm›Ëlar herËeyin ard›nda Krishna'n›n
olduÊunun bilincindedirler, herËeyi óyle alg›larlar. Bu yaklaË›m
bizlere yol gósteren ›Ë›kt›r. Çünkü górünüËte olumsuz olan
Ëeylere ayak uydurmam›z› saÊlar. Burada güzel bir uyum sóz
konusudur, iËte bu nedenle bir aÊaÔtan daha hoËgórülü olma-
m›z sal›k verilir. Bizler direnmiyor olabiliriz ama tepkiler bizi
rahats›z edebilir. Yine de sab›rl› olmal›y›z.

BaËkalar›na sayg› góstermeliyiz. Prestij, sayg›nl›k,
Krishna'n›n saf kulunun en büyük ve ince düËman›d›r. Gurur
Krishna'n›n kulunun en berbat düËman›d›r. Ve bu gurur kiË-
iyi m å y å v å d Ïlerin, monistlerin vard›Ê› sonuca gótürür.
Onlar, so 'ham—"Ben Oyum" derler. Dåso 'h a m, "Ben alt
konumday›m, tabiyim" demezler. Bunun yerine, "Ben Yüce
Eleman'dan›m, ben Oyum; ben Tanr›'y›m" derler. Ne denli
küÔük olduÊumuzu, ne denli ac›lar iÔinde k›vranmakta
o l d u Ê u m u z düËüncesini bir yana b›rak›rlar. Pratikte karË›laË›-
lan herËey m å y å v å d Ïler taraf›ndan góz ard› edilir. Oysa
konum, ya da benlik (p r a t i £ é h a) en kótü düËman›m›zd›r. Bu
ayette sayg›nl›k ve konumla ózel bir Ëekilde uÊraËmam›z
ó Ê ü t l e n i r .

KRÍSHNA'NIN ESARET BÓLGESÍ

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Ëóyle der, "Kimseden hatta
ortamdan bile sayg› istememelisiniz; ayn› zamanda ortamda
bulunan herkese ve herËeye, durumuna góre sayg› gósterme-
lisiniz. Sayg› gósterin, ama d›Ëar›dan sayg› beklemeyin." Bu
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konuda Ôok duyarl› olmal›y›z Ôünkü gurur bizlerin gizli düË-
man›d›r, en kótü düËman›. EÊer bir Ëekilde bu düËman› uzak-
laËt›rabilir, ele geÔirebilirsek, Krishna'n›n esaret bólgesine
girmeye hak kazan›r›z ve yaËamlar›n› toptan Ona adam›Ë
olanlara kat›l›r›z. Bu ayetin genel anlam› Ëudur, "HiÔbir yer-
den konum ve sayg›nl›k elde etmeye kalk›Ëmay›n. Ayn›
zamanda da kendi anlay›Ë›n›za góre herkese ve herËeye sayg›
gósterin."

AÁIR HAKARET

ManevÅ óÊretmenimiz çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ
ëhåkura, 1930lu y›llar›n baË›nda arabayla Vùndåvana'ya git-
miËti. O günlerde bir azizin arabayla dolaËmas› al›Ë›lm›Ë,
duyulmuË birËey deÊildi. Bir gün bir rahip, geliËimin en üst
kavram›na ónderlik etmiË olan çrÏla Råghunåtha Dåsa
GoswåmÏ'nin pozisyonunu eleËtirerek g u r umuzu küÔük
düËürdü. Èóyle óvündü, "Bizler yaln›z bu kutsal topraklar›n
sakinleri deÊil ayn› zamanda yüksek rahipler kast›n›n
(bråhmaòa) üyeleriyiz. Bu nedenle Dåsa GoswåmÏ'ye kutsa-
malar›m›z› sunabiliriz. O alt s›n›ftan bir ailede dünyaya geldi
ve kendisi bizlerden hay›r duam›z› istedi."

Bir keresinde ve kuËkusuz büyük bir alÔak gónüllülükle
Dåsa GoswåmÏ Ëóyle yakarm›Ët›,

gurau go£éhe go£éhålayi£u sujane bhøsuragaòe
svamantre ßrÏ-nåmni vraja-nava-yuva-dvandva-ßaraòe
sadå dambhaì hitvå kuru ratim apørvåm atitaråm
aye svåntarbhråtaß caéubhir abhiyåce dhùta-padaè

"Ey zihin—erkek kardeËim! Ayaklar›na kapan›p yalvar›-
yorum sana: 'Gururdan tümüyle vazgeÔ ve kutsal rehberi, kut-
sal mekÕn Vùndåvana'y›, Vraja'n›n s›Ê›r Ôobanlar›yla sütÔü
k›zlar›n›, Yüce Lord çrÏ Krishna'n›n sevgi dolu adanm›Ëlar›n›,
yeryüzü tanr›lar›n› yani saf bråhmaòalar›, GåyatrÏ mantra'y›,
çrÏ Krishna'n›n Kutsal Adlar›n› ve Vraja'n›n kutsal genÔ Ôifti
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çrÏ çrÏ Rådhå-Govindasundara'y› hat›rlarken her zaman aËk›n
vecdini tat." 

O rahip Ëóyle dedi, "Bizler, kutsal mekan Vùndåvana'n›n
sakinleriyiz, ayn› zamanda da bråhmaòay›z. Bu nedenle
Raghunåtha Dåsa GoswåmÏ'yi kutsayacak konuma sahibiz."
O s›ralarda Rådhå-kuòàa'da olan guru mahåråjam›z bu sózle-
ri duyunca oruÔ tutmaya baËlad›. Èóyle dedi, "Bunlar› duy-
mak zorunda m›yd›m? Bu adam Ëehvetin, ófkenin ve aÔgóz-
lülüÊün kontrolü alt›nda, Dåsa GoswåmÏ'ye, bizim Ôizgimiz-
deki en sayg›n óndere lütuf gósterebileceÊinden sóz ediyor!
Bunlar› m› duyacakt›m?" Onun sózlerine karË›l›k vermeden
oruÔ tutmaya karar verdi.

Bizler de yemekten vazgeÔtik, bütün kamp oruca baËlad›.
Daha sonra tüm kamp›n oruÔ tuttuÊunu óÊrenen o yóreden
hat›r› say›l›r biri sayg›s›z rahibi buldu ve guru mahåråjaya
getirdi. Rahip baÊ›Ëlanmas› iÔin yalvard›. Guru mahåråja da
tatmin oldu, ona sayg› gósterip sonunda orucu bozdu. O s›ra-
da biri guru mahåråjaya Ëóyle dedi, "Bunlar cahil budalalar.
Neden sózleri sizi bu kadar etkilesin? HiÔ ald›rmamal›s›n›z."
Guru mahåråjam›z Ëóyle cevaplad›, "EÊer ben s›radan bir
båbåjÏ olsayd›m ve bu sózleri iËitseydim, kulaklar›m› t›kar,
Ôekip giderdim. Oysa ben åcårya rolü üstlendim, yani kendi
órneÊiyle óÊreten kiËi. Gurudevama karË› sóylenen bu sózle-
re karË› Ô›kmazsam, arabaya binmek iÔin hangi hakl› nedene
sahip olurum?" 

Tekrar tekrar Ëu ifadeyi kulland›: "Neden burada
Vùndåvana'da araba kullan›yorum?" "EÊer ni£kiñcana båbåjÏ
olsayd›m yani inzivada yaËayan, bez parÔas›yla órtünmüË bir
aziz olsayd›m, bu adama hiÔ tepki góstermezdim. Kendimi
korumak iÔin oray› terk eder baËka yere giderdim. 

Oysa åcårya, yani óÊretmen górevi üstlenerek büyük bir
arabaya bindiÊim iÔin yüce kullar›n sayg›nl›Ê›n› korumal›y›m.
Bu górevi kabul ettim, dolay›s›yla bu koËullardan kaÔamam.
Bunlarla yüzleËmeliyim ve bu gibi Ëeylerin su yüzüne Ô›ka-
r›lmadan, tepki górmeden sürmesine var gücümle karË› koy-
m a l › y › m . "
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AlÔak gónüllülük, pratik uygulamada ortama góre uyarlan-
mal›, deÊiËtirilmelidir. Bir zamanlar bir Hare Krishna tap›-
naÊ›na sald›r› düzenlenmiË, bir adanm›Ë da tap›naÊ› korumak
amac›yla tüfek kullanm›Ët›. Daha sonra yerli halk Ëikayette
bulundu. Èóyle dediler, "Onlar m› alÔak gónüllü? Onlar m›
hoËgórülü? Neden çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun bir ottan
daha alÔak gónüllü, bir aÊaÔtan daha hoËgórülü olun ÔaÊr›s›n›
ÔiÊnediler? Bu adamlar adanm›Ë olamaz!" Çok fazla Ëikayet
geliyordu, oysa ben onlar› savunarak Ëóyle dedim. "Hay›r,
doÊru yapt›lar. Bir ottan daha alÔak gónüllü olun talimat› bir
adanm›Ëa karË› alÔak gónüllü olun anlam›ndad›r, bir deliye
karË› deÊil."

Ínsanlar›n büyük bir bólümü cahildir. Ak›l hastas›d›r. Íyi,
kótü nedir bilmezler, bu nedenle onlar›n düËüncelerinin bir

çrÏla Bhaktisiddhanta SaraswatÏ ëhåkura. "...åcårya,
yani óÊretmen górevi üstlenerek büyük bir arabaya bindiÊim

iÔin yüce kullar›n sayg›nl›Ê›n› korumal›y›m."



deÊeri yoktur. Bir adanm›Ë›n herkese sayg› gósterdiÊini, ken-
disi iÔin ise sayg› beklemediÊini deÊerlendirecek niteliklere
kim sahiptir? Onun gerÔekten alÔak gónüllü mü, hoËgórülü mü
olduÊunu kim deÊerlendirecek—deli mi? Cahil insanlar m›?
Kimin alÔak gónüllü, kimin hoËgórülü, kimin baËkalar›na say-
g›l› olduÊunu deÊerlendirecek anlay›Ëa sahipler mi? Tevazuyu
ólÔecek bir standart olmal›. Bizler daha üstün düËünürlerin
ólÔütleriyle ilgileniyoruz, cahil kitlelerin düËünceleriyle deÊil.

ALÇAK GÓNÚLLÚ OLMANIN ÓLÇÚTÚ

KuËkusuz, herhangi biri yüzeysel alÔak gónüllülükle s›ra-
dan halk› aldatabilir. Oysa alÔak gónüllülük gósterisi gerÔek
alÔak gónüllülük deÊildir. Kalpten gelmelidir ve gerÔek bir
amac› olmal›d›r. HerËey; alÔak gónüllülük, hoËgórü ve gurur-
suzluk, standart bir insan›n yarg›s›na góre deÊerlendirilmeli-
dir, cahil insan›nkine góre deÊil, onlar›n fillerden, kaplanlar-
dan, Ôakallardan fark› yoktur. Onlar›n alÔak gónüllülük, küs-
tahl›k, haddini bilmezlik konusunda yarg›da bulunmalar›na
izin verilmeli midir? KuËkusuz hay›r! EÊer bir adanm›Ë,
"Deity ve tap›naÊa sayg›s›zl›k yap›l›yor, oysa ben bir kenarda
durup hiÔbir Ëey yapmayacaÊ›m, alÔak gónüllü ve hoËgórülü
olacaÊ›m. Tap›naÊa bir kópek giriyor, ona sayg› góstermeli-
yim." diye düËünürse bu gerÔek alÔak gónüllülük olmaz.

Bizler gerÔekle ilgili normal bir anlay›Ëa sahip olmal›y›z.
BaËkalar›na sayg› góstermek ad›na bu tür anormalliklerin sür-
mesine izin vermemeliyiz. Herhangi birinin saf kullara zarar
vermesine, tap›naÊa sayg›s›zl›k etmesine, kópeÊin tap›naÊa
girmesine izin verebileceÊimizi ve bóyle yaparak alÔak
gónüllü ve hoËgórülü olduÊumuzu, herkese sayg› gósterdiÊi-
mizi düËünmemeliyiz. Bizler kutsal metinlerin yaln›z fiziksel
anlam›yla deÊil, gerÔek anlam›yla ilgileniyoruz.

AlÔak gónüllü olmak, bir Vai£òava'n›n kólesinin kólesi
olmak demektir. Bizler bu bilinÔle ilerlemeliyiz. EÊer bir kiËi
óÊretmenime sayg›s›zl›k ederse, kendimi feda etmeliyim ve
Ëóyle düËünmeliyim, "DeÊersiz olduÊum iÔin, kendimi feda

136 ÍLAHÎ AÈKIN ALTIN VOLKANI



etmem kay›p say›lmaz; Guru'mun, adanm›Ëlar›n, Lord'un ve
Onun ailesinin sayg›nl›Ê›n› korumak iÔin kendimi feda
etmeliyim."

Bizler her zaman neye sayg› gósterileceÊini bilmeliyiz. En
üstün gerÔeÊe, Lordlar›n Lord'una sayg›lar›m›z› sunmal›y›z;
bütün yapt›klar›m›z bununla uyum iÔinde olmal›. EÊer her
zaman iÔimizde góreceli deÊerlendirmenin en üst kavram›na
yer verirsek, en alt olduÊumuzu fark ederiz. EÊer koruyucula-
r›m›z tehlikeyle karË›laË›rlarsa, kendimizi feda ederiz. AlÔak
gónüllülüÊün anlam›n› anlamaya Ôabalarken tüm bunlar
dikkate al›nmal›d›r, fiziksel taklit deÊil—gerÔek alÔak gónül-
lülük; bu, uygulamadaki fark›ndal›k sorunudur. Ún ve onur
Lord'a ve Onun has adanm›Ëlar›na verilmelidir, baËkalar›na
deÊil.

Kendini adaman›n en ileri aËamalar›nda, maddesel dünya
i l e tüm baÊlar›n› kopartm›Ë olan paramahaìsa båbåjÏl e r ,
kuÊuya benzetilen azizler, alÔak gónüllülüÊü baËka türlü uyar-
lamak zorunda kalabilirler. Ama ikinci s›n›f adanm›Ë, vaaz
verme aËamas›nda, olaylar› farkl› Ëekilde kabullenmek zorun-
dad›r. G u r u m a h å r å j am›z›n sóylediÊi gibi, "EÊer bir b å b å j Ï
rolünde olsayd›m, iddias›z, vazgeÔmiË bir aziz olsayd›m hiÔ
karË› Ô›kmadan oradan uzaklaË›rd›m. Oysa vaaz verirken ve
onca ruhu Lord'un mekÕn›na yóneltmenin sorumluluÊunu
alm›Ëken, uyarlamam›z da ona góre olmal›d›r." Genellikle,
bizlere kiËisel olarak düËmanl›k besleyenlere karË› kay›ts›z
olabiliriz, ancak organize bir Ëekilde Lord ad›na vaaz verirken
górevimiz deÊiËir: Bize karË› olanlara kay›ts›z kalamay›z.

JÏva GoswåmÏ kutsal metinlerde, bu tür Ëeylerin kiËinin
ózel konumuna góre dikkate al›nmas›ndan ve gerekenin yeri-
ne getirilmesinden sóz eder. EÊer bir adanm›Ë güÔlü bir yer-
deyse, bir kralsa ve bir kiËi de sürekli olarak gerÔek bir
Vai£òava'ya sayg›s›zl›k etmekteyse, kral bu kiËiyi ya baËka
yerlere sürerek ya da dilini keserek (vai£òava nindaka jihvå
håta) bedensel yapt›r›m uygular. Bu ceza yóntemi s›radan
insanlar iÔin deÊildir; eÊer onlar da bu türlü hareket ederlerse
isyan Ô›kar. Kimseye fiziksel yapt›r›m uygulama konusunda
istekli olmamal›y›z.
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Hanumån bir Vai£òava'd›r, oysa pek Ôok yaËama son ver-
diÊi górülmüËtür. Ayn› Ëey Arjuna ve baËka adanm›Ëlar iÔin
de geÔerlidir. Krishna ve Råmacandra bile savaË s›ras›nda
Ëeytanlar› óldürürken górülürler. Fiziksel uysall›k gósterisi,
alÔak gónüllülüÊün gerÔek anlam›n› oluËturmaz. Guru'ya ya
da Vai£òava'lara sayg›s›zl›k yap›ld›Ê›nda adanm›Ë kendi
gücüne góre sald›rganlara karË› Ô›kar.

Bhaktivinoda ëhåkura Ëark›lar›ndan birinde yaln›z baËka-
lar›n›n kótülüklerine ve rahats›zl›k veren ortama tahammül
etmekle kalmamal›y›z, bize iËkence yapanlara iyilikle karË›l›k
vermeliyiz, der. Burada aÊaÔ órneÊi verilir. KiËi, aÊac› keser-
ken bile aÊac›n gólgesinden ve konforundan yararlan›r. SonuÔ
olarak, alÔak gónüllülük, merhamet, baËkalar›na sayg›, ad ve
ünden vazgeÔme, Krishna'n›n Kutsal Ad›n› tekrarlamak iÔin
gerekli olan niteliklerdir.

Bizler en aciz olandan daha aciziz. Her zaman dilenci
olduÊumuzun bilincinde olmal›y›z. Èóyle düËünmeliyiz, "Bir
dilenci olmama raÊmen, en üstün Ëey iÔin dilenmeye geldim:
hiÔbir olumsuzluk beni bu giriËimimden al›koymas›n." Bunun
yan›nda, Ôevreye karË› tavr›m›z sayg› dolu olmal›d›r.

Bu Ëekilde, tanr› anlay›Ë›n›n Krishna kavram›nda eÊitim
górerek, herkese bulunduÊu yere góre sayg› gósterilmelidir.
Kutsal Ada ibadet etmede (nåma-bhajana) yol gósteren tali-
mata góre Lord'un kólesinin, kólesinin, kólesi durumunda
olmal›y›z. EÊer Krishna'n›n ad›n› sóylemek isterseniz, o
zaman enerjinizi bu dünyadaki deÊersiz Ëeylere harcamay›n.
Dikkatinizin para ve fiziksel konforun saÊlad›Ê› sayg›nl›k
veya kazanÔ gibi deÊersiz edinimlerle daÊ›lmas›na izin ver-
meyin. En büyük Ëey iÔin Ôaba harcamakta olduÊunuzu ve
bunun d›Ë›ndaki herËeyin, Krishna bilincine k›yasla, ne denli
küÔük olduÊunu hat›rlay›n. Dolay›s›yla enerjinizi ve deÊerli
zaman›n›z› boËa harcamay›n. Tutumlu olun. YaËam›n en
üstün amac›n› elde etme Ëans›na sahipsiniz. 

138 ÍLAHÎ AÈKIN ALTIN VOLKANI



ÇEVRÍ YAZIM

na dhanaì na janaì na sundarÏì
kavitåì vå jagad-Ïßa kåmaye

mama janmani-janmanÏßvare
bhavatåd bhaktir ahaitukÏ tvayi

SANSKRÍT

SAF 
ADANMIÈLIK



ÇEVÍRÍ

"Ah Tanr›m, ben ne servet, 
izdeËÔi, gúzel kad›n   
ne de ózgúrlúk isterim.
Benim tek duam, 
her doÊumda Senin nedensiz 
adanm›Ë hizmetin iÔindir."

AÇIKLAMA

u yónde ilerlemeye Ôaba góstermeliyiz. çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu Ëóyle der, "Ben para (na dhanaì) istemiyo-

rum, ün yada fiziksel güÔ (na janaì) istemiyorum, güzel
kad›nlarla birlikte olmak (na sundariì) istemiyorum. Íyi bir
ad, Ëairin ünü (kavitaì vå) gózümde yok." Ayetin genel anla-
m› bóyle, ancak çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ve çrÏla
Bhaktivinoda ëhåkura'n›n yorumlar› daha derin anlamlar
ortaya koyuyor.

Guru mahåråja'›m›z bu ayette geÔen servet, izdeËÔiler,
kad›nlar ve bilimin (dharma, artha, kåma, mok£a) s›ras›yla
górev, servet, duyusal zevk ve kurtuluËu simgelediÊini sóyle-
mektedir. çrÏla Bhaktivinoda ëhåkura bu baÊlamda, servetin,
kiËinin belirlenmiË górevlerini yerine getirmesiyle elde edil-
diÊini ifade eder. Servet ayn› zamanda artha, ekonomik geliË-
me anlam›na gelebilir. "ÍzdeËÔiler" ise konfor elde etmek iÔin
fiziksel iliËkileri órneÊin eË, Ôocuklar ve benzerlerini kapsar.
SundarÏì sózcüÊü, kåma yani güzel bayanlar›n beraberliÊi-
dir. Kavitaì yani Ëiir ise mok£ay›, kurtuluËu, ózgürlüÊü sim-
geler. Ózgürlük asl›na bak›l›rsa Ëiir gibi yüksek bir deÊerdir
ama ayn› Ëiir gibi süslü sózlerden ibarettir. Ózgürlük hayal
ürünüdür Ôünkü ózgürlüÊün nihai sonucu, kiËinin varoluËu-
nun yok olmas›d›r.

B



HÍZMET KAPÍTALÍSTLERÍ 

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu der ki, "Ey evrenin efendisi, hiÔ
bir ódül beklentisi olmaks›z›n sadece kendiliÊinden adanm›Ë-
l›k elde etmek iÔin Sana dua ediyorum. Ben doÊal bir hizmet
tavr› istiyorum." Prema Ëefkat, aËk demektir. Preman›n anla-
m› Ëudur, "Sana hizmet edeceÊim, Sen de karË›l›Ê›nda bana
daha fazla hizmet etme eÊilimi vermelisin—Sana hizmet
etmek iÔin daha fazla enerji ve ózlem vermelisin. Sana olan
sevgim artacak ve faizi sermaye hÕline gelecek, ayn› borÔ
para verme iËinde olduÊu gibi." Bir adanm›Ë Krishna'ya bu
Ëekilde dua eder. "Sana hizmet ediyorum, eÊer karË›l›Ê›nda
bana birËey vermek istersen hizmet eÊilimimi art›rmak iÔin
sermaye ver, bóylece eÊilimim daha güÔlensin.

"Tanr›m, karmama góre nerede doÊarsam doÊay›m, yaln›z
Senin hizmetini arzuluyorum ve karË›l›k beklemeden, amaÔ-
s›z hizmet iÔin dua ediyorum." Dórt yan›m›zdan bizleri kuËat-
m›Ë olan baËtan Ô›kar›c›lar dórt s›n›fa ayr›l›r: para, izdeËÔiler,
kad›nlar ve ózgürlük, yani; dharma, artha, kåma ve mok£a.
YaËam›n farkl› hedeflerinin bilimsel s›ralamas› bu Ëekilde
gósterilmektedir.

Ancak çrÏ Chaitanya Mahåprabhu der ki, "Lord'um, Senin
d›Ë›nda hiÔbir Ëey bana cazip gelmiyor. Hatta ózgürlük bile
gózümde yok. Èóyle yakarmayacaÊ›m, "Bana ózgürlük ver,
Ôünkü ózgür olunca Sana daha iyi hizmet veririm."
Ruhaniyette bóyle bir koËul óne sürülmemelidir. Èu ise dua-
lar›n en saf›d›r: "Karmama góre, orada burada hatta cehen-
nemde bir kuË ya da bir hayvan olabilirim. Bu ónemli deÊil.
Benim bütün umudum yaln›z tek Ëey üzerinde yoÊunlaËm›Ë-
t›r: Sana olan eÊilimim kaybolmas›n diye dua ediyorum. Dua
ediyorum ki bu eÊilim arts›n."

B h a k t i, kendini adama, a h a i t u k Ïdir, nedensizdir. Çok
doÊald›r ve baËka ózlemlere yer yoktur. Bir kiËi Ô›k›p Ëóyle
diyebilir, "EÊer faiz durmadan yat›r›m sermayesi olursa, hiÔ-
bir zaman kÕr elde etmenin zevkine varamam," oysa bizler
kendimizi vermekten zevk al›r›z. "Herkes benim uÊruma
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eÊlensin"—iËte en yüksek zevkin temeli budur. Adanm›Ë
Ëóyle düËünür, "Krishna baËkalar›yla eÊlensin—ben günah
keÔisi olurum."

Bhaktivinoda ëhåkura Ëóyle der, bilgisi olmayan bir
bebek, bir düËman›n ya da hastal›Ê›n sald›r›s›na uÊrad›Ê›
zaman kendisini koruyamaz. Ayn› Ëekilde, baËlang›Ôta,
Kutsal Ad›n fark›ndal›Ê› ÔocuÊunkine benzer aËamadayken,
ada karË› suÔlar ve sayg›s›zl›klar ortaya Ô›kabilir. KiËinin far-
k›ndal›Ê› geliËince hiÔbir sayg›s›zl›k ona yaklaËamaz. Oysa
yeni baËlayan kiËi pek Ôok sayg›s›zl›Ê›n sald›r›s›na maruz
kalabilir.

ÍNTÍHAR BÍRLÍÁÍ

Bhaktivinoda ëhåkura der ki, "Kutsal Ad Ôok güzel, Ôok
lütufkÕr, Ôok Ôekicidir. Ona karË› iËlenen bütün sayg›s›zl›klar-
la birlikte óleyim ki baËkalar› Onun nektar›n› tadabilsin."
Kendisini, savaËta kolunun alt›nda bombalarla geminin baca-
s›ndan iÔeriye atlayan intihar birliÊi gibi feda etmek ister.
Íntihar birliÊi Japonlar›n Íngilizlere karË› düzenlediÊi kam-
panya sonucu ortaya Ô›kt›. Hitler onlar›n korkusuzluklar›n›
duyduÊunda Ëóyle dedi, "Japonlardan óÊreneceklerimiz var."
Bhaktivinoda ëhåkura bóyle dua eder, "Ben kendimi ada
karË› iËlenmiË tüm sayg›s›zl›klarla birlikte yok etmek istiyo-
rum, bóylece baËkalar› Kutsal Ad›n nektar›n› tadabilsin."

Våsudeva Datta da Ëóyle yakard›, "Onlar yararlans›nlar
diye, bütün ruhlar›n günahlar›n› bana verin ve beni ebedÅ
cehenneme at›n. Onlara Krishna'n›n aËk›n› verin." Bu son
derece cómert duygusall›ktan sonra o art›k ólmez. "YaËamak
iÔin ól," diye bir sóz vard›r. Tanr›'ya olan hayranl›Ê›m›z sonu-
cu bóylesi bir duygusall›k deneyimleyince, daha üstün ve
canl› bir yaËam elde ederiz. ÍËte istediÊimiz zevk odur.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu çik£å£éakam'›n son ayetinde bu
duygular› aÔ›klayacakt›r. Bunun bir baËka órneÊinde, büyük
bilge Nårada gopÏlere gelir ve Krishna'n›n baË aÊr›s›n› geÔir-
mek iÔin gopÏlerin lotus ayaklar›n›n tozunu ister. Burada ken-
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dini feda etmenin en büyük órneÊiyle karË›laË›r›z, kendini
adaman›n esas noktas› da budur. Adanm›Ë›n yaËam› kendisini
feda etmeye dayan›r. Kendisini feda ettiÊi ólÔüde yarar vard›r.
Kendini feda etmek demek, "YaËamak iÔin ól" demektir. Bu
benim en hoËland›Ê›m sóz. Hegel'in ifadesiyle: "YaËamak iÔin
ól". Krishna, dünyan›n bildiÊi en üstün tüketicidir. Kendimizi
Ona vermekte tereddüt etmeyelim.
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ÇEVRÍ YAZIM

ayi nanda-tanuja kiíkaraì

patitaì måì vi£ame bhavåmbudhau
kùpayå tava påda-paíkaja-
sthita-dhølÏ-sadùßaì vicintaya

SANSKRÍT

AÈK 
ÚLKESÍNÍN KRALI



ÇEVÍRÍ

"Ey Nanda Mahåråja'n›n oÊlu,
ben Senin ebedÅ hizmetkÕr›n›m,
oysa kendi karmam yúzúnden
bu korkunÔ doÊum ólúm 
okyanusuna dúËtúm.
Bu dúËmúË ruhu kabul et
ve beni Kutsal Lotus Ayaklar›ndaki
bir toz zerresi gibi gór."

AÇIKLAMA

urada çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Ëóyle dua eder, "Ey
Lord'um, lütfen beni gózet; Senin merhametli bak›Ë›n›n

ülkesine girmek istiyorum. Kendime doÊru dürüst nas›l baka-
caÊ›m› bilmiyorum; o yüzden Senin ilgini bekliyorum. Lütfen
beni kabul et ve iÔeriye girmeme izin ver. Sen benim koruyu-
cumsun. Senin koruman alt›nda yaËamak istiyorum."

Peki kimdir O? Tanr›'yla ilgili deÊiËik kavramlar duyar›z,
ama burada Tanr›'n›n güzel bir kavram›na ulaËt›k—Nanda
Mahåråja'n›n oÊlu Krishna. Buna ancak Vùndåvana'da rastlar›z.

Yüce bir manevÅ óÊretmen olan Raghupati Upådhyåya, bir
keresinde Mathurå yak›nlar›nda çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'yla
karË›laËm›Ët›. KonuËmalar› s›ras›nda Mahåprabhu ona sordu,
"Kim bizim efendimiz olsun istiyoruz? YaËam›m›z›n nihai
amac› Kimdir?" Raghupati Upådhyåya Ëóyle cevaplad›:

ßrutim apare smùtim itare
bhåratam anye bhajantu bhava-bhÏtåè
aham iha nandaì vande
yasyålinde paraì brahma

"Bu dünyada yeniden doÊum almaya korkanlar Vedik
metinlerin óÊüdünü izleyebilirler—diÊerleri Mahåbhårata'y›
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izleyebilirler—oysa bana gelince, ben Nanda Mahåråja'y›
izliyorum, onun evinin avlusunda Yüce Mutlak GerÔek,
Ôocuk hÕliyle oyun oynuyor."

Vedik sosyal górevleri belirleyen varòåßrama-dharma sis-
teminde, insanlar genelde smùti'nin yani Vedik yasan›n yóne-
timindedirler. Bu bak›mdan, bu insanlar bedensel górevlerini
din kisvesi alt›nda yerine getirirler. Oysa fiziksel taleplerden
kurtulmuË olanlar, bu zevk ve sómürü yaËam›n› aËmak iste-
yenler, genellikle Upani£adlar'dan rehberlik al›rlar Ôünkü en
üst óÊüt orada verilmiËtir. Raghupati Upådhyåya der ki,
"Bunlar›n hiÔbirisine ald›rm›yorum, sadece kalbimin rehber-
liÊini izlemeye ihtiyaÔ duyuyorum. Beyinle Ôok fazla uÊraË-
m›yorum; gerÔek huzurun kalple ilintili olduÊunu düËünüyo-
rum. Kalbim her an Krishna'n›n babas› Nanda'n›n cazibesin-
de. Krishna, otoriteler taraf›ndan Yüce Mutlak GerÔek diye
anlat›l›r; iËte o mutlak, Nanda Mahåråja'n›n avlusunda emek-
liyor, ben orada somut gerÔeÊi górmekteyim."

Nanda, Yüce Mutlak GerÔeÊi kendisine nas›l Ôekti?
ç r Ï m a d - B h å g a v a t a m'da (10.8.46) adanm›Ë kral Parik£it
Mahåråja, Ôocuk aziz çukadeva GoswåmÏ'ye sorar:

nandaè kim akarod brahman
ßreya evaì mahodayam
yaßodå ca mahå-bhågå
papau yasyåè stanaì hariè

"Ey Brahman'› bilen, sen her an müstesna bilinÔ dünyas›na
dalm›Ë hÕldesin. Sende maddesel amac›n zerresini bulmak
imkans›z Ôünkü sen her zaman ruhun óznel dünyas›yla iÔ iÔe-
sin. Senin bilincin bizlerin nesnel dünyas›na asla uÊramad›.
Sen, Krishna Yüce Mutlak GerÔektir diyorsun. Sana bir
sorum var efendim: Nanda ne tür bir górev baËard›, ne tür bir
fark›ndal›Êa sahipti ki Mutlak GerÔek onunla bóylesine iÔli
d›Ël› oldu; onun oÊlu olarak górünüp avlusunda emekliyor?
Sanki Nanda'n›n avucunda. Nedir bu? En harikulade Ëey. Bu
mümkün mü?
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YÚCE VARLIK MEME EMÍYOR? 

"Y o g Ïler, ù £ iler, büyük bilginler ve eÊitmenler zaman
zaman beklentilerinin ve fark›ndal›klar›n›n hedefine nadiren
bir bak›Ë atfedip sonra bir anda geri geldiklerini sóylerler.
Dikkatlerini o mekÕnda uzun süre tutamazlar. O hÕlde nas›l
olur da Yüce GerÔek, Yaßodå'n›n dizine oturur ve meme
emer? EÊer bu tür Ëeyler gerÔekse, bunlar mümkünse neden
ben de ayn› yóntemle en yüksek varl›Êa bu derece yak›n
olmayay›m?"

Raghupati Upådhyåya duas›nda benzer bir egoyu ifade
eder. "Ben kutsal metinleri inceden inceye tart›Ëmak ve ince-
lemek iËine bulaËmak istemiyorum; bir tek Nanda'ya ve onun
grubuna teslim olmak istiyorum. Ben Nanda'n›n baË rehber
olduÊu gruba kaydolmak istiyorum." 

Enerji egzersizi yaparak (karma) iyi bir hedefe varabiliriz;
eÊer karman›n baËar›lar›na inanÔ yoksa, o zaman bilincimizi
geliËtirerek (j ñ å n a) azat olma Ôabas›na girebiliriz. Ama
Nanda'ya ve onun etraf›ndakilere benzeyen ve daha üstün
mekÕndan gelen uzmanlar›n yard›mlar›yla yaËam›n sonucunu
sorgularsak aËk ve adanm›Ël›k ülkesine girebiliriz.

Ínanc›m ve din hakk›ndaki saÊ duyum derler ki eÊer zor ele
geÔen Yüce Mutlak GerÔeÊi górürsem ve Onu gerÔek, somut
ve bana yak›n, doÊrudan kalbime hitab eder bulursam, o
zaman kendimi neden boË Ëeylerle oyalayay›m? Ben doÊru-
dan doÊruya aray›Ë›m›n hedefine baËvuracaÊ›m. EÊer biri
bana kulaÊ›m› bir atmacan›n kapt›Ê›n› sóylerse, orada olup
olmad›Ê›n› anlamak iÔin elimi kulaÊ›ma dokundurmadan
atmacan›n peËine mi düËmeliyim? EÊer Mutlak GerÔeÊi bóy-
lesine yak›n›mda bulabiliyorsam neden oraya buraya koËup
duray›m? EÊer Mutlak GerÔek tüm cazibesiyle gelmiËse, cazi-
besi bir s›r deÊilse ve pek Ôok yüce Ëahsiyet Onun cazibesine
kap›lm›Ësa, ben meditasyoncular›n, soyutÔular›n ve vazgeÔ-
miËlerin fantazilerinin ard›ndan m› koËmal›y›m? Asla.

Bu saÊ duyudur. Otoritelerin ortaya koyduÊu kesin anlay›-
Ëa góre Krishna yani Nanda'n›n oÊlu Yücedir. O düzeye, o
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standarda yükselince Ëóyle yakarabiliriz, "Ey Nanda'n›n oÊlu
Krishna, aËk ülkesinin kral›: Senden Ëefkat dileniyorum. Senin
hizmetkÕr›n›m. Seninle bir baÊ›m olduÊunu iÔimde hissediyo-
rum. Sana baÊ›ml›y›m, ama her nedense olumsuz ortamlar›n
iÔerisindeyim. ÍÔimde, beni Senden ay›rmaya Ôal›Ëan pek Ôok
düËman olduÊunu, dikkatimi sürekli olarak Sana veremediÊi-
mi hissediyorum. Bir yandan da kalbimin en derin boyutunda
benim efendim olduÊunu duyumsuyorum, Sen benim iÔin
herËeysin. Senin beraberliÊin olmadan kalbim doyuma kavuË-
mayacak. Bu nedenle Sana yalvar›yorum: Olumsuz koËullar
iÔerisindeyim; ac› Ôekmekteyim ve Senin lütfun olmadan beni
Ëu anki tutsakl›k hÕlimden kurtaracak bir yol bulam›yorum."

RUH—BÍR GÚNEÈ IÈINI GÍBÍ 

Burada Ëu sózler yer al›r, "Seninle ebedÅ olarak baÊl› olma-
d›Ê›m› hissediyorum; óyle olsayd›, o zaman bu ayr›l›k imkan-
s›z olurdu. Bir a v a t å r a'dan farkl› olarak senin mutlak parÔan
deÊilim." Yüce Tanr›'n›n diÊer enkarnasyonlar› Onun mutlak
uzant›lar›d›r (s v å ì ß a), oysa j Ï v a Onun enerjisinin k›smÅ tem-
silcisidir (v i b h i n n å ì ß a). B h a g a v a d - g Ï t å'da Krishna, canl› var-
l›klar›n Kendi ebedÅ parÔalar› olduÊunu sóyler. Ruh marjinal
enerjiden gelir (kù£òera taéasthå-ßakti, bhedåbheda prakåßa)
Ruh, Lord'un enerjisinin atomik zerresidir, ayn› güneË ›Ë›n›
gibidir. Oysa burada adanm›Ë kul Ëóyle dua ediyor, "Ben Senin
bedeninin parÔas› deÊilim, ben bir ›Ë›n bile deÊilim, ben daha
Ôok kum zerresi gibiyim, toz gibiyim—Senin bedeninden
yay›lan ›Ë›Ê›n bir zerresi bile deÊilim." Bóylece çrÏman
Mahåprabhu bizlere yakar›Ë›m›z›n nas›l olmas› gerektiÊini Ëu
sózlerle anlat›yor: "Senden ayr›lmayan bir parÔa olduÊum
düËüncesine kap›lamam. Senden ayr›labilen bir parÔay›m ve
ayn› zamanda Senin lütfunu istiyorum. Lütfen bana iyi davran.
Merhametinle ózel bir lütufta bulun diye yakar›yorum Sana.
Beni, nas›l olursam olay›m—hatta en aËaÊ› durumda olsam
b i l e—óyle kabul et. HiÔ olmazsa bu duam kabul górsün. Beni
Ayaklar›ndaki bir toz zerresi olarak kabul et. Duam budur."
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ÇEVRÍYAZIM

nayanaì galad-aßru-dhårayå

vadanaì gadgada-ruddhayå girå
pulakair nicitaì vapuè kadå
tava nåma-grahaòe bhavi£yati

SANSKRÍT

MÚKEMMELÍYET
ÓZLEMÍ



ÇEVÍRÍ

"Ah Lord'um, ne zaman gózlerimden
dalgalar gibi yaËlar akacak
Ve sesim vecdle titreyecek?
Senin Kutsal Ad›n› zikrederken 
bedenimin túyleri ne zaman
diken diken olacak?"

AÇIKLAMA

u ayette, adanm›Ë›n duas› kabul olunur ve Krishna'n›n
ülkesinde bir yer elde eder. Arzusunun sonu yoktur.

Güvenli bir duruma gelmiË olsa da daha fazla ilerlemek iÔin
yeniden dua ediyor. Ónce ónemsiz bir yere gelmeyi,
Krishna'n›n kutsal ayak tabanlar›nda bir toz zerresi olmay›
ummuËtu. Lütuf geldi. Krishna'n›n kutsal ayaklar› topraÊa
dokundu, toz da sanki sihirli bir deÊnekle dokunulmuË gibi bir
anda deÊiËti. Èimdi ise daha büyük, daha yüksek bir talep ken-
diliÊinden ortaya Ô›kar.

Adanm›Ë kul Ëóyle düËünür, "Bu da nesi? Ben Senin ayak-
lar›n›n tabanlar›nda bir toz zerresi olmak iÔin dua ettim yal-
n›zca, ama Ëu anda iÔimde neler duyumsuyorum? Ben top-
raÊ›n tozuyum, Sen ise Yüce Mutlak GerÔeksin. Oysa Senin
kutsal lotus ayaklar›n›n bir dokunuËuyla toz, Ôok büyük ve
alg›lanmas› imkans›z bir hÕle dónüËtü. Merak ediyorum,
"Nas›l oldu da deÊiËime uÊrad›m. Èimdi anl›yorum ki
talebim daha büyük bir yak›nl›k kurmak iÔin. Ónce hizmet-
kÕr olmay› diledim ama Ëimdi Senin lotus ayaklar›n›n sihirli
dokunuËuyla o umut kendiliÊinden cazibeye dónüËtü
(r å g å - m a r g a) . "
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SEVGÍNÍN KRALI

KendiliÊinden cezboluË sadece Krishna anlam›na gelebilir.
Nåråyaòa veya Råmacandra deÊil. Krishna, "ilahÅ aËkla ve
Ëefkatle ibadet edilen kiËi" demektir. O Ëefkatin kral›d›r, Ëef-
kat ve sevginin merkezidir. Saf kulun adanm›Ël›k anlay›Ë›,
Krishna'n›n lotus ayaklar›yla baÊlant› kurunca deÊiËti ve ona
daha fazla yak›nl›k kurma isteÊi bahËedildi; o hizmetkÕr› kut-
samak iÔin daha fazla aËk ve sevgi geldi.

O, adanm›Ël›Ê›n óyle bir boyutuna Ô›kar›ld› ki art›k duas›
deÊiËmiËtir. Èóyle düËünür, "Nedir bu? GózyaËlar›m› kontrol
edemiyorum. Durmadan ak›yorlar ve Senin ad›n› tekrarlama-
ya baËlad›Ê›m zaman Lord'um, kontrolümü kaybettiÊimi his-
sediyorum. BaËka bir alan›n müdahalesi beni heyecanland›r›-
yor, normal düËüncemi ve beklentilerimi altüst ediyor.
Kendimi baËka bir boyutun ortas›nda hissediyorum. HiÔbir
yerde deÊilim. Kontrolümü kaybettim; baËka bir gücün elinde
oyuncak oldum.

LOTUS AYAKLAR — SÍHÍRLÍ DEÁNEK

"Beklentilerim beni baËka birËeye gótürüyor. Èu anda sana
uzaktan hizmet veren bir hizmetkÕr iliËkisi istemekle kalm›-
yor, Senin lotus ayaklar›n›n sihirli deÊneÊiyle iliËkiye giriyo-
rum, beklentim deÊiËti. Górüyorum ki pek Ôok adanm›Ë Senin
hizmetinle meËgul ve Senin ad›n› tekrarl›yor, bunu górünce
umutlar›m artt›.

"O duruma yükseltilmek istiyorum. O durumu uzaktan
hayal edebiliyorum, ancak Ëu anda iÔten duam o düzeye yük-
seltilmek. Seninle olan baÊ beni óylesine susatt› ki Senin tara-
f›ndan yónetilmek istiyorum. Benimle nas›l istersen bildiÊin
gibi oyna. Kalbim seninle bóyle bir iliËkinin ózlemi iÔinde.
Senin ad›n› bu duyguyla tekrarlay›nca ónceki anlay›Ë›m›n
deÊiËtiÊini fark ediyorum; yeni ózlemim ise kendiliÊinden
geliËen aËk aËamas›d›r. Beni Senin ilahÅ Ëefkat ve aËk boyutu-
na yükselt diye dua ediyorum."
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ÇEVRÍYAZIM

yugåyitaì nime£eòa

cak£u£å pråvù£åyitam
ßønyåyitaì jagat sarvaì
govinda-viraheòa me

SANSKRÍT

EBEDÍYEN SENSÍZ



ÇEVÍRÍ

"Ah Govinda!
Dúnya Sensiz bomboË.
GózyaËlar›m yaÊmur gibi 
gózlerimden taË›yor ve 
bir anl›k zaman sanki 
ebediymiË gibi geliyor."

AÇIKLAMA

u ayet bazen Ëóyle de Ôevrilir, "Ah Govinda, Sensiz
geÔen bir saniye bana on iki y›l gibi, hatta daha da uzun,

gelir." Yuga sózcüÊü bazen "on iki y›l" olarak Ôevrilir. Baz›
adanm›Ëlar buna neden olarak, Mahåprabhu'nun on iki y›l
boyunca, Krishna'dan ayr› kalan RådhåråòÏ'nin ruh hÕli iÔin-
de, en yoÊun ayr›l›Ê› deneyimlemesini gósterirler. Sanskrit
sózlükte bir yugan›n karË›l›Ê› on iki y›ld›r. Anlamlar›ndan biri
budur. Bir baËka anlam› ise "millenium" ya da "ÔaÊ"d›r. Yuga
ayn› zamanda s›n›rs›z zaman olarak da aÔ›klanabilir.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Ëóyle der, "Bir anl›k süre s›n›r-
s›z bir zaman süreci gibi gelir. Ve gózlerimden yaÊmur gibi
yaËlar boËan›r. YaÊmur mevsimi selleri de beraberinde getirir;
Ëu anda ise gózlerim adeta su taËk›n›na uÊram›Ë gibi. Górünen
Ëeyleri góremez oldum. ÍÔinde bulunduÊum Ëu anki Ôevreden
óylesine uzaÊ›m ki hiÔbir Ëey góremiyorum. Zihnim sonsuz-
luÊun merkezine iÔsel olarak óylesine Ôekiliyor ki bak›Ëlar›m›
ne yóne Ôevirsem birËey góremiyorum. HerËey bomboË,
Ôünkü Govinda'n›n Benden uzaklaËt›Ê›n› duyumsuyorum.
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çRî KRÍSHNA — GÚZEL GERÇEK

"ÍÔimde bóyle tuhaf bir his var—hiÔbir Ëeye ilgi duymuyo-
rum. Tüm ilgim Govinda'ya yónelmiË durumda, óyle ki Ëu
anda bulunduÊum ortama yabanc›y›m. HiÔbir Ëeyim yok;
bilincim yok. BaËka bir yere—sonsuza doÊru gitti. Kurakl›k
olduÊu zaman nehirlerin ve góllerin sular› kurur. Su, gaz dün-
yas›na Ôekilir. Bir damla su kalmaz. ÍËte bunun gibi. Bütün
cazibe óylesine topyekûn bir Ëekilde Ôekilip gitti ki herËey
bomboË. Duyular›m, zihnim ve baËka neyim varsa çrÏ
Krishna'n›n, Tanr› Kat›n›n Ôekici, cazip, güzel KiËiliÊi'nin
eline geÔmiË." Bazen beraberlik ve hasret aras›ndaki boËluk
binlerce y›l gibi gelir. Bir adanm›Ë Ëóyle düËünür, "Ben
Krishna'yla Ôok Ôok eskiden karË›laËm›Ë olduÊumun bilincini
yitirdim." Ondan zay›f bir an› var: "Krishna'yla bir Ëekilde
beraberdim, ama bunu o kadar geride b›rakt›m ki, óylesine
uzak ki, bu süre sonsuz bir zaman boËluÊu gibi geliyor. Bir
zamanlar az da olsa hat›rlard›m, oysa Ëimdi o an› da kalmad›,
belki de ebediyen gitti." O bóylesine büyük bir hayal k›r›kl›Ê›
ve umutsuzluk duyumsar.

Sonsuz dünyan›n standard› budur. Nas›l gezegenlerin ve
y›ld›zlar›n mesafelerini ›Ë›k y›l›yla ólÔersek, burada da aËk›n
ruh hÕli bóyle bir deÊerle ólÔülüyor. Bóylesine yüce ve idra-
kimizin ótesinde olan Ëeylerle uÊraËmak iÔin bu ne cüret!

Adanm›Ë ónce Ëóyle düËündü, "EÊer o hizmet düzeyine
Ô›kar›l›rsam kalbimin dileÊi yerine gelmiË olacak.
SusuzluÊum giderilecek, iÔimde bir rahatl›k, bir doyum hisse-
deceÊim." Ancak adanm›Ël›Ê›n›n geliËimi onu yaËam›n bek-
lenmedik bir boyutuna gótürdü. ÍlahÅ aËk›n yap›s› gereÊi,
ózlem iÔinde olan hastaya biraz ilaÔ verilince hasta iyileËtiÊi-
ni san›r, oysa tehlikeli bir konuma girmiËtir.

Èóyle düËünür, "Adanm›Ëlar›n durmadan góz yaË› dóktük-
lerini, tüylerinin diken diken oluËunu, Krishna'n›n ad›n› tek-
rarlarken boÊazlar›n›n düÊümlendiÊini górünce büyülendim.
Bu belirtiler beni Ôekti. EÊer ben de bunu elde edebilirsem,
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gerÔek tatmin duyumsar›m diye düËündüm, ama o boyuta
ulaË›nca ne Ô›kt› karË›ma? Bunlar›n tam tersi." 

Sonsuzla gerÔek bir baÊlant› kurunca kendini ümitsiz his-
seder. Èóyle düËünür, "Ílerlemenin s›n›r› yok. Aksine, son-
suzla olan iliËkim yak›nlaËt›kÔa kendimi daha umutsuz hisse-
diyorum." Ne kadar Ôok ilerleme kaydedersek, ne kadar
s›n›rs›z olduÊunu fark ederiz ve ne kadar s›n›rs›z olduÊunu
fark edince umudumuzu yitiririz ama geri dónemeyiz. Geri
gitmemiz imkans›zd›r; yaln›zca ileriye gidebiliriz. GerÔek bir
adanm›Ë›n ruh hÕli iËte budur.

UlaËmak istediÊimiz hedefin sonsuz ózelliÊiyle karË›laËt›Ê›-
m›zda ayr›lamay›z, umudumuzu yitiririz, Ëóyle düËünürüz, "En
üstün nektar tam karË›mda, oysa ben onu tadam›yorum, ona
dokunam›yorum, avucuma alam›yorum. Yine de cazibesi óyle-
sine büyük ki bu tutsakl›ktan kendimi alam›yorum. Bu olmadan
geÔen anl›k bir süre milyonlarca y›lm›Ë gibi geliyor."

GÓZYAÈI IRMAKLARI

Adanm›Ë Ëóyle düËünür, "Ah, uzun ÔaÊlar geÔti; hÕlÕ muh-
taÔ durumday›m! Onu elde etmeye Ôal›Ë›yorum ama elde ede-
miyorum ve zaman geÔip gidiyor. Zaman sonsuz. Gózlerimden
gózyaË› ›rmaklar› doÊuyor; gózyaËlar›m gózlerimden ak›p
bedenimi ›slat›yor, ama baËar›y› yak›n›mda górmüyorum.
Zihnim bomboË. Gelecekle ilgili hiÔbir ipucu yok. Bu hastal › k l ›
bedeni avutabilecek gibi górünen baËka hiÔbir Ëey beni Ôekmi-
yor, cezbetmiyor.

"HiÔbir yónden teselli bulam›yorum. Tüm olas›l›klar birer
birer elendi. Tam anlam›yla Krishna bilincinin ve Krishna
aËk›n›n penÔesindeyim. EÊer beni rahatlatacak biri varsa yar-
d›m etsin! Akl›m› yitirdim. Umutsuz hÕldeyim. EÊer yard›m
edecek biri varsa, lütfen elini uzats›n!"

Chaitanya Mahåprabhu der ki, bir kez Krishna aËk›na
derinden kap›l›nca onu b›rakamay›z, aksine susuzluÊumuz
artar ve doyum bulamay›z. Bizler, iËte bóyle korkunÔ bir
durumun tam ortas›nday›z.
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Ah Govinda! Sensiz bu dünya bomboË. GózyaËlar›m yaÊmur gibi
ak›yor ve bir an sanki sonsuzmuË gibi geliyor.



KiËinin zihninde uyanan Krishna ózlemi bu yónde geliËir.
Bir adanm›Ë Krishna'yla gerÔekten baÊlant›ya girince, herËe-
yin elendiÊi ve herËeyin üstünde olan bir konuma gelir. Tüm
konsantrasyonu Krishna üzerinde olur.

Bu ayette, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, bir adanm›Ë›n nas›l
daha ileriye gittiÊini, iÔinde nas›l daha üstün bir Krishna anla-
y›Ë› uyand›Ê›n› ve ard›ndan Krishna'y› tam karË›s›nda górüp
de onu ele edemeyince nas›l bóylesine bir hasret duygusu
yaËad›Ê›n› anlat›r. Ne kadar ilerlerse, kendisini o kadar umut-
suz bir hÕlde bulur. çrÏ Chaitanya'n›n bu en ileri düzeydeki
tavsiyesi, ayr›l›Ê›n bu yoÊun ruh hÕline kendimizi al›Ët›rma-
m›zda bize yard›mc› olur. O bize der ki, "Krishna bilincinde
yok olacaks›n›z. O zaman hÕliniz ne olur? Bir damla olursu-
nuz ve ilahÅ aËk okyanusuna at›l›rs›n›z."
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ÇEVRÍYAZIM

åßli£ya vå påda-ratåì pina£éu måm
adarßanån marma-hatåì karotu vå

yathå tathå vå vidadhåtu lampaéo
mat-pråna-nåthas tu sa eva nåparaè

SANSKRÍT

AYRILIKTA
BERABERLÍK



ÇEVÍRÍ

"Krishna beni aËkla kucaklayabilir,
ya da ayaklar›n›n alt›nda ezebilir.
Kendisini benden saklayarak
kalbimi k›rabilir.
B›rak›n o oyun dúËkúnú ne isterse yaps›n, 
yine de her zaman yaËam›m›n tek Efendisi 
olarak kalacakt›r." 

AÇIKLAMA

u adanm›Ëlar›n en büyük ilac›d›r. Bizler ólÔülemez olan›
ólÔmeye geldik, oysa Ëu prensibi her zaman kabul etme-

liyiz. Kendimizi aËk ve güzelliÊin sonsuz Lord'una baÊlama-
ya kalk›Ë›rken Onun sonsuz olduÊunu hat›rlamal›y›z. O bizim
iÔin tektir ama Onun uÊraËmas› gereken, bizler gibi pek Ôok
adanm›Ë kulu vard›r. Bizleri Ëefkatle ve hayranl›kla kucakla-
yabilir, ancak bunun tam tersine de haz›rl›kl› olmal›y›z. Biz
Onun ayaÊ›na yap›Ëabiliriz, O ise bizi zalimce ezebilir. Onun
kutsal ayaÊ›n› büyük umutla, bütün kalbimizle yakalad›k;
oysa O bizi ezip geÔebilir ve tüm Ôabalar›m›z› ve sevgimizi
górmezden gelir.

Biz elimizde olan›n en iyisini veriyor olabiliriz ama sunu-
muz nefretle aËaÊ›lanabilir. Bizi kucaklayabilir ama ayn›
zamanda bizlerle uÊraË›rken aË›r› derecede zalim olabilir. Tüm
sunular›m›z› ayaklar›yla ÔiÊneyebilir. Her ikisi iÔin de haz›r-
l›kl› olmal›y›z. Hem hayranl›Ê›na, hem de nefret dolu ihmal-
kÕrl›Ê›na. Her türlü olumsuz duruma haz›rl›kl› olmal›y›z.

Krishna kay›ts›z olabilir. Ald›rmayabilir. Cezaland›r›rken
ise bize daha yak›nd›r, oysa kay›ts›z kald›Ê›nda buna dayan-
mak ceza Ôekmekten Ôok daha zordur. Adanm›Ë kul Ëóyle
düËünür, "Krishna bana deÊer vermiyor, beni ihmal ediyor,
óylesine ki benimle iliËki kurmaktan hoËlanm›yor. Beni tan›-
m›yor mu? Ben Onun tan›mad›Ê› bir yabanc› m›y›m?"

B



Cezaland›r›lmay› bir lütuf olarak kabul edebiliriz, ama kay›t-
s›zl›Êa gelince, o yürekler ac›s› bir durum.

Adanm›Ë taraf›ndan duyumsanan ayr›l›k ac›s› bir basamak
daha yükselebilir. Krishna bir baËkas›n› bizim gózlerimizin
ónünde kucaklayabilir. Ústelik bize zerre kadar ald›rmadan.
Èóyle düËünürüz, "Bunu ben istiyorum, bu benim hakk›m,"
oysa istediÊimiz Ëey gózümüzün ónünde baËkas›na verilir. Bu
artan ac›m›z›n kaynaÊ› olacakt›r.

AËk›n yasas› budur. AËk yasas› kay›ts›zl›Êa katlanamaz.
Ona katlanmak zordur, oysa buna haz›rl›kl› olmam›z gerekir.
En baËtan haz›rl›kl› olmal›y›z ki Krishna-preman›n, Kù£òa'ya
duyulan ilahÅ aËk›n anlam› budur. Çünkü O bir otokratt›r. O
aËkt›r. ÍlahÅ aËk merhamet demektir, adalet demek deÊildir.
Orada yasa yoktur. Bizler de en üstün Ëansa sahip olmak iÔin
ilahÅ aËk› seÔtik, o hÕlde bize adaletsiz davran›lmas›na haz›r-
l›kl› olmal›y›z. ÍlahÅ aËkta adalet yoktur: ózgürdür. Nereye
isterse oraya akar. ÍlahÅ aËk›n yap›s› bóyledir, bu durumda
herhangi bir iddiada bulunamay›z—haktan sóz edemeyiz. 

En üstün Ëeyin yap›s› bóyledir ve Ôok Ôok nadirdir. Bizim
taraf›m›zdan yap›lmas› gereken Ëey O ilkeye kararl›l›kla,
duraksamadan tutunmakt›r. Bu gerÔek aËkt›r, buna haz›rl›kl›
olmal›s›n›z. Her türlü olumsuz durumda k ù £ ò a -p r e m an › n
gerÔek yap›s› budur; yaËamak iÔin ól. EÊer ister iyi, ister kótü
olsun, bütün bu farkl› aËamalara uyabilirseniz, o zaman bu
yüce boyuta girebilirsiniz. 

AÈK YASADAN ÚSTÚNDÚR

Adalet yasan›n iÔerisinde yer al›r; merhamet ise yasan›n
üzerinde. Prema, yani ilahÅ aËk da yasan›n üzerindedir, ancak
kendine ózgü yasas› vard›r. Bu ayetin anlam›na paralel baËka
bir ayette çrÏla Røpa GoswåmÏ Prabhupåda der ki:

viracaya mayi daòàaì dÏnabandho dayåì vå
gatir iha na bhavataè kåcid anyå mamåsti
nipatatu ßata-koéir nirbharaì vå navåmbhas
tad api kila payodaè støyate cåtakena
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Yaln›z yaÊmur suyu iÔen cåtaka ad›nda küÔük bir kuË var-
d›r. Yeryüzündeki hiÔbir sudan, ne nehirden, ne p›nardan, ne
gólden asla su iÔmez. Yap›s› gereÊi gagas›n› yukar›ya uzata-
rak yaÊmur suyu bekler. çrÏla Røpa GoswåmÏ de bu órneÊi
verirken, bir adanm›Ë›n baËka aËk›n deÊil Krishna aËk›n›n
yaÊmur suyuna ózlem duyarak nas›l sürekli beklemesi gerek-
tiÊini góstermek ister.

Adanm›Ë Lord'a yakar›r, "Sen düËmüËlerin dostusun, bu
nedenle umudum var. Bana lütfunu bahËedebilir ya da Ëiddet-
le cezaland›rabilirsin—her iki hÕlde de, Senin lotus ayaklar›-
na topyekûn teslim olmaktan baËka seÔeneÊim yok."

Bizlerin teslimiyet yaklaË›m› t›pk› gózlerini yukar›ya dikip
yaÊmur suyu iÔin dua eden cåtaka kuËu gibi olmal›d›r.
YaÊmur suyu haddinden fazla gelebilir—onun ufak karn›n›
doldurmakla kalmaz, bütün bedenini sulara gómer. Yukar›dan
gókgürültüsü gelebilir; gókyüzünde Ôakan ËimËek onun küÔük
bedenine son verebilir ve onu var olmay›Ë bólgesine góndere-
bilir, ama yine de o kuËun doÊas› salt yaÊmur suyuna dua
etmektir. HiÔ bir koËulda, baËka hiÔbir yerden su iÔmeyecek-
tir. Bizlerin Krishna'ya olan yaklaË›m›m›z da bóyle olmal›d›r:
bizlere cómert elini uzats›n uzatmas›n, górevimiz Ona teslim
olmakt›r.

Bu baÊlamda, akl›ma bir ayet geliyor. çrÏ Krishna, çrÏma-
tÏ RådhåråòÏ ve gopÏlerle, yaklaË›k yüz y›ll›k bir ayr›l›ktan
sonra, Kuruk£etra'da karË›laËt›Ê› zaman Kendisini onlardan
uzaklaËt›rarak büyük bir suÔ iËlemiË olduÊunu hissetti.
GopÏlere, ózellikle de çrÏmatÏ RådhåråòÏ'ye yaklaËarak ve
onlar›n aËk ve teslimiyetle ilgili niteliklerini hat›rlayarak, ken-
disini en büyük suÔlu olarak duyumsad›, óylesine ki
RådhåråòÏ'nin lotus ayalar›na dokunmak iÔin yere eÊildi.

Bir ozan bu sahneyi Ëóyle anlat›r. Èiir, Røpa GoswåmÏ'nin
eseri P a d y å v a l Ïde yer almaktad›r. Krishna o zamanlar
Hindistan'›n yüce kral›yd›. Ama gopÏlerle ve Vùndåvana'n›n
atmosferiyle karË›laË›nca Kendisini bir suÔlu gibi hissetti ve
yere eÊilerek tam RådhåråòÏ'nin lotus ayaklar›na dokunacakt›
ki RådhåråòÏ geri Ôekildi ve Ëóyle dedi, "Ne yap›yorsun?
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Neden ayaklar›ma dokunmak iÔin eÊiliyorsun? Bu ak›l almaz
birËey. Akl›n› m› yitirdin?

"GERÇEK SUÇLU BENÍM"

"Sen herËeyin efendisisin. Senden hiÔbir aÔ›klama talep
edilemez. Sen swåmÏsin. Sen benim kocams›n, efendimsin,
ben de Senin hizmetÔinim. Bir süre iÔin baËka bir yerde kal-
m›Ë olabilirsin, ama bunda ne kótülük var? Bunda Senin ne
suÔun var? Bunun hiÔ ónemi yok, Ôünkü bu hak Sana
metinlerde ve toplum taraf›ndan verilmiË. Ortada Senin aÔ›n-
dan suÔ yok, günah yok. Yanl›Ë birËey yapm›Ë deÊilsin.

Esas suÔlu benim. BayaÊ›l›k benim taraf›mda, kusur tama-
men bende. Bizim ayr›l›Ê›m›zdan Sen sorumlu deÊilsin, o
hÕlde neden Kendini suÔlu olarak górüyorsun? GerÔek suÔlu
benim, bunun kan›t› yaËam›m› sürdürüyor olmamd›r; Senin
hasretinin penÔelerinde ólmedim.

"Yüzümü dünyaya gósteriyorum, Sana sad›k deÊilim.
Senin aËk›n iÔin beslemem gereken sadakat ólÔüsüne yaklaËa-
mad›m, bu nedenle suÔlu benim, Sen deÊilsin. Azizler kutsal
metinlerde, bir eËin kocas›na minnet duymas›n› ve ona tam
anlam›yla baÊl› olmas›n› yazm›Ëlard›r. Bu m e t i n l e r i n ó Ê ü d ü-
dür. Bir eË kocas›na, efendisine tam olarak baÊl› olmal›d›r.
Buna góre, bu buluËmada ayaklar›na kapanmal› ve Sana aËk
beslemediÊim iÔin senden ózür dilemeli, af dilemeliyim. Bu
bedeni taË›yorum ve yüzümü insanlara gósteriyorum; Sana
uygun bir eË deÊilim, bu nedenle lütfen beni baÊ›Ëla. Benden
af m› diliyorsun? Bu olmas› gerekenin tam tersi. Nedir bu?
Lütfen bóyle yapma."

Bizlerin Krishna'ya olan ideal aËk›m›z bóyle olmal›d›r.
Bizler yani sonlu olanlar, sonsuz olana karË› bu yaklaË›m iÔin-
de olmal›y›z. Gün gelir bize Ôok az ilgi gósterebilir, oysa biz-
lerin tüm dikkati Onda olmal›d›r. BaËka seÔenek de yoktur. çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu Krishna'ya karË› koËulsuz adanm›Ël›k
iÔinde olmam›z› óÊütler; deÊersiz olduÊumuz iÔin, tavr›m›z
bóyle olmal›d›r.
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EÊer bóylesine büyük birËey istiyorsak, o zaman bize nef-
retle davran›lmas› adaletsizlik olmaz. Umudumuz, anlay›Ë›-
m›z ve uyumumuz kendini adama, kendini unutma Ëeklinde
olmal›d›r, nas›l bir kiËi ülkesi iÔin savaËmak üzere savaË ala-
n›na gittiÊi zaman lükse ve aË›r› arzulara yer yoksa, onun gibi.

Yeri gelmiËken Ëunu hat›rlad›m, Gandi bar›Ë ordusunu kur-
duÊunda aday askerlerden biri Ëu ricada bulundu, "Lütfen bize
Ôay ayarlay›n." Gandi Ëóyle dedi, "Size nehir suyu saÊlanabi-
lir, ama Ôay hay›r. EÊer buna haz›rsan›z óne Ô›k›n." EÊer
Krishna'n›n v ù n d å v a n a - l Ï l ås›yla baÊlant›da olmak istiyorsak,
Ëartlar óne süremeyiz. ÍËte o zaman çrÏman Mahåprabhu'nun
ónerdiÊi yóntemi anlayacaÊ›z: bir otun sahip olduÊundan daha
fazla alÔak gónüllülüÊe sahip olmak. Bizim taraf›m›zdan hiÔ-
bir Ëikayet gelmemelidir. Ne Ëimdiki yaËant›m›z›n d›Ësal konu-
munda, ne de ebedÅ yaËamda bizden kaynaklanan Ëikayet dik-
katle giderilmeli ve Tanr›'n›n huylar›n› tam anlam›yla kabul
etmeliyiz. Krishna bizi kabul edebilir ya da reddedebilir: bu
riski góze almal›y›z. Ancak o zaman ilerleme kaydederiz.

EÊer bir Ëekilde, bizler Krishna'n›n hizmetkÕrlar grubuna
kat›labilirsek, herkesin bóyle bir yap›ya sahip olduÊunu górü-
rüz; bir araya geldiklerinde ise hepsi de kendi gruplar› iÔinde
birbirlerini avuturlar. Farkl› hizmet iliËkilerinde, ayn› yap›ya
sahip farkl› hizmetkÕr gruplar› vard›r ve Krishna'dan sóz ede-
rek (k ù £ ò a - k a t h å) birbirlerini avuturlar. B h a g a v a d - g Ï t å' d a
(10.9, 12) Kù£òa der ki:

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

"Benim kullar›m bir araya gelirler ve Benden sóz ederler,
kalplerine teselli olacak düËünce al›ËveriËi yaparlar. Ve onlar
Benim hakk›mdaki konuËmalarla beslenerek yaËarlar. Bu
onlara üstün bir haz verir ve kendi aralar›nda Benden sóz
ettiklerinde sanki Benim varl›Ê›m oradaym›ËÔas›na zevk
duyarlar."
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te£åm evånukampårtham
aham ajñåna-jaì tamaè
nåßayåmy åtma-bhåvastho
jñåna-dÏpena bhåsvatå

"Adanm›Ë kullar›m›n hasreti büyüdüÊü zaman, birden
karË›lar›na Ô›kar›m ve Benim beraberliÊime duyduklar› ózle-
mi gideririm."

ACININ TATLILIÁI

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, çik£å£éakam'›n bu son ayetin-
de Ôok ince ve yüksek türden bir teselli vermiËtir. Bu da
Kù£òadåsa Kaviråja GoswåmÏ taraf›ndan Ëu Ëekilde onaylan-
m›Ët›r:

båhye vi£a-jvålå haya,     bhitare ånandamaya
kù£òa-premåra adbhuta carita

"Korkmay›n. D›Ë olarak korkunÔ bir ayr›l›k duygusu hisse-
debilirsiniz, ama iÔ olarak eËsiz bir rasa türü hissedersiniz
huzur, mutluluk ve vecd duyumsars›n›z." D›Ë olarak ayr›l›k
ac›s› olabilir, ama iÔ olarak en üstün doyum vard›r.

Metinler bize bu türlü óÊüt verir. Bu ince konuyla ilgili
olarak yaËad›klar›m›z inanc›m›z› pekiËtirir. Íngiliz Ëair
Shelley, Ëóyle yazm›Ët›r,

"En iÔten kahkaham›z
Bir parÔa ac› yúklúdúr;
En tatl› Ëark›lar›m›z
En húzúnlú dúËúnceyi anlat›r."

K›z kahraman ile oÊlan kahraman aras›ndaki zalim ayr›l›Ê›
anlatan bir destan› okurken óyle hoËumuza gider ki gózyaË›
dóktüÊümüz halde kitab› elimizden b›rakamay›z. SÏtådevÏ'nin
ÔektiÊi ac›lar› duyduÊumuzda, Råmacandra'n›n onu nas›l

167AYRILIKTA BERABERLÍK



uzaklaËt›rd›Ê›n›, bebek beklediÊi hÕlde onu ormanda nas›l tek
baË›na b›rakt›Ê›n› okuduÊumuzda bu bize ac› verir. AÊlar›z
ama yine de okumay› sürdürürüz. Ac›n›n iÔinde tatl›l›k vard›r.
Bu mümkündür.

Krishna'dan ayr› oluË da buna benzer. Kù£òa-preman›n
kendine has niteliÊi budur: d›Ë olarak Ôok fazla ac› duyar›z,
ayn› lav gibi yak›c›; ama iÔ olarak kalbimiz olaÊanüstü vecdin
mutluluÊuyla dolar. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun bize
verdiÊi Ëey budur. Onun direktiflerinin anlam›n› yakalayabil-
diÊimiz ólÔüde, o türden yaËama haz›r hÕle geliriz.
Vùndåvana'ya gitmek iÔin gereken ücret budur. Kendimize
benzeyen Ôok say›daki kiËilerle tan›Ët›r›l›nca coËkumuz s›n›r
tan›maz. Ayn› yap›ya ve akla sahip kiËilerle karË›laË›nca
onlardan teselli buluruz. Korkmam›za gerek kalmaz. HerËeye
raÊmen, yuvam›z›n kesinlikle oras› olduÊunu düËünmeliyiz
ve eve, yuvam›za, Tanr›'ya dónmeyi istemeliyiz.

Bizler orada yabanc› deÊiliz. Burada yabanc›y›z: herkes
bana can› nas›l isterse óyle davran›yor. Oysa Vùndåvana'da
umut Ôok, en üstün olas›l›k orada. Oras› iÔsel doyumun mekÕ-
n›d›r. Bizler onun peËindeyiz, yeni yuvam›z iÔin büyük arzu
duymaya devam ediyoruz. GerÔek mutluluk ve coËku nedir?
Hakk›nda fazla bilgimiz yok. Èu anki derdimiz budur. Yine de
Krishna bilincinde ilerleme kaydettikÔe, gerÔek mutluluk ve
coËku duygusunun bilincine var›r›z ve bóylece giderek daha
fazla cesaret buluruz.

Yamunåcårya Ëóyle der:

yad-avadhi mama cetaè kù£òa-padåravinde
nava-nava-rasa-dhåmany udyataì rantum åsÏt
tad-avadhi-bata nårÏ-saígame smaryamåòe
bhavati mukha-vikåraè su£éhu ni£éhÏvanaì ca

"Vùndåvana'daki Krishna aËk›yla tan›Ëmadan ónce dünya-
sal zevkler benim iÔin Ôok ónemliydi; oysa Ëimdi akl›ma mad-
desel bir tat gelirse, yüzümü buruËtururum ve düËüncesine
tükürürüm."
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Bu nedenle o coËkunun az da olsa tad›na var›nca, bu tad›n
maddesel dünyan›n huzur ve zevkleriyle k›yas kabul etmeye-
ceÊi sonucuna var›r›z hemen. Ústelik, bir kez o atmosfere
girince, art›k hiÔbir ac› bizi rahats›z etmez ve etkilemez.

Bir baËka yónü daha vard›r: her ne kadar ac› hasrete haz›r-
l›kl› olmam›z tavsiye edilirse de bu olgu gerÔekte o kadar ac›-
mas›z deÊildir. Krishna der ki, mayi te te£u cåpy aham: "Ben
her an adanm›Ëlar›mla beraberim." Ne zaman bir yerde ayr›ca-
l›kl› bir adanm›Ë kul ortaya Ô›ksa, Krishna gólgesi gibi orada
olur, górünmeden ard›ndan gelir. Lord'un yap›s› bóyledir:

ahaì bhakta-parådhÏno
hy asvatantra iva dvija
sådhubhir grasta-hùdayo
bhaktair bhakta-jana-priyaè

Lord, Durvåså'ya der ki, "Ben saf kullar›m›n kólesiyim;
onlar›n iradesi d›Ë›nda ózgürlüÊüm yok. Onlar tamamen saf
ve Bana adanm›Ë olduklar›ndan kalbim onlar›n kontrolünde
ve yerim her zaman onlar›n kalplerindedir. Sadece kullar›ma
deÊil onlar›n hizmetkÕrlar›na da baÊ›ml›y›m. Kullar›m›n hiz-
metkÕrlar› bile Benim iÔin Ôok deÊerlidir.

KRÍSHNA ÈEKER DEÁÍLDÍR

Her türlü olumsuz koËula haz›rl›kl› olmal›y›z, ancak cesa-
retimizi de yitirmemeliyiz. Krishna en Ëefkatli oland›r; bizle-
re olan ilgisi Ôok fazlad›r ve iÔtendir. Bizlere gósterdiÊi Ëefka-
tin rakibi yoktur. Yine de çrÏman Mahåprabhu, bizlere bu
ayette bir uyar›da bulunuyor: Krishna'y› m› aramaya geliyor-
sunuz? Krishna pazarda sat›n alabileceÊiniz ve kolayca bitire-
ceÊiniz Ëeker deÊildir. Siz en yükseÊe ulaËmaya Ôal›Ë›yorsu-
nuz, o hÕlde herËeye haz›rl›kl› olmal›s›n›z."

Bir yandan da adanm›Ëlar yan›m›za gelip Ëóyle derler,
"Korkun olmas›n. Hepimiz senin gibiyiz. Haydi tek s›ra yürü-
yelim. Korkma—bizler buraday›z." Krishna'n›n kullar›n›n
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bize karË› Krishna'dan daha sevecen olduklar› sóylenir. Onun
adanm›Ë kullar› yaËam›m›z›n ve talihimizin tesellisidir.
Krishna da Ëóyle der: mad bhaktånåì ca ye bhaktåh, "Benim
hizmetkÕr›m›n hizmetkÕr› olan, Benim gerÔek hizmetkÕr›m-
d›r." Sådhu-saíga, azizlerle iliËki iÔinde olmak, bizler iÔin
son derece ónemli ve deÊerlidir. Ílerlememizi ve geliËmemizi
sonsuza yóneltmek iÔin iliËki iÔinde olduÊumuz kiËiler bizim
rehberlerimizdir; bu herËeyden ónemlidir. Èu sonucu benim-
semeliyiz:

'sådhu saíga', 'sådhu saíga', — sarva ßåstre kaya
lava-måtra sådhu saíge sarva-siddhi haya

"Kutsal metinlerin vard›Ê› sonuca góre mükemmeliyet
azizlerin yard›m› ile elde edilir. Yüce hedefe ulaËmak iÔin en
büyük servetimiz iyi beraberliklerdir."
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ÚÔúncú Bólúm

SonuÔ





n geliËmiË tanr› inanc› kavram›n› sadece çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu verebilir. Bu Onun lütfudur, Onun isteÊi-

dir. Bu Onun Kendi servetidir, insanlar›n ÔoÊunun sahip
olduÊu birËey deÊil. Krishna bir otokratt›r. O en yücedir. O
kimi seÔerse servetini de o kiËi al›r. Kimse Ëu iddiay› óne
süremez, 'sesimi duyurmazsam vergi vermem!'—b ó y l e
slogana burada yer yoktur.

Bhaktivinoda ëhåkura bunu bizim iyiliÊimiz iÔin aÔ›klamak
amac›yla, kendisini düËmüË bir ruh yerine koyar ve der ki, "Ben
Krishna'n›n hizmetkÕr› konumunday›m, oysa Krishna'dan yok-
sunum. Ben neyim? Ben Krishna'n›n kólesiyim, Tanr›'n›n kóle-
siyim, ama efendimden yoksunum. Bu ne kadar ÔeliËkili
birËey." AÊ›t yakabilirsiniz, piËmanl›k duyabilirsiniz, yas
tutabilirsiniz ama bütün haklar Ona aittir. Ve teslimiyetin o
daha ileri aËamas›na gózlerinizi aÔ›nca, o serveti elde edersi-
niz. Ama yine de, Krishna'n›n her türlü yasadan üstün
olduÊunu kavramam›z gerekir. Aksi hÕlde teslimiyet bir
anlam ifade etmez.

Teslimiyetin temelini incelersek, teslimiyet nerede baËlar
diye sormal›y›z. Tam teslimiyette haklar yoktur. Haklar sóz
konusu olunca, teslimiyet gereksiz hÕle gelir. "DoÊuËtan
gelen haklar›m›z iÔin savaËmal›y›z," diye düËünemeyiz. Bu
dünyada haklar›m›z iÔin bir yere kadar Ôaba harcayabiliriz,
ama Krishna'n›n oyunlar›nda bu zihniyete yer yoktur.

E
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"BÚTÚN HAKLAR SAKLI"

Èans Tanr›Ôas› Lak£mÏdevÏ bile oraya giremez, deÊil baË-
kalar›. Ídrak edilmesi imkans›z birËeydir bu. Krishna ne her-
hangi bir yasaya baÊl›d›r ne de bir kiËinin avucundad›r.
"Bütün haklar sakl›d›r." HerËey Onun güzel iradesidir. Ama
tesellimiz, Onun mutlak iyi oluËudur. Onun ülkesine hak edi-
lerek girilmez. Lord Brahmå, Lord çiva ve Lak£mÏdevÏ bile
oraya giremezler. Bununla beraber, eÊer çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu'nun belirlediÊi yoldan gidersek oraya girebilir,
orada bir yer elde edebiliriz.

Bu son derece k›ymetli, son derece ender bulunan, son
derece deÊerli ve arzulanan birËeydir. Lord Brahmå ve Lord
çiva taraf›ndan ózlem duyulan çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
cómertliÊini aramal›y›z. Onlar Onun bir damla merhameti iÔin
dua ederler ama çrÏ Chaitanya Mahåprabhu bunu onlara sel
sular›yla ak›t›r ve herkesi, bir damlas›na bile sahip olunmas›
hatta düËünülmesi bile zor olan bu nektara boÊar. Bizler Onun
merhametine bu ózlemle ve beklentiyle s›Ê›nmal›y›z. Onun
armaÊan› Ôok büyük ve muhteËemdir—acaba bunu kim
a n l a y a b i l i r ?

çrÏmad-Bhågavatam'da bulunan ve biri Krishna'n›n aÊz›n-
dan, diÊeri Uddhava'n›n aÊz›ndan iki ayet, d›Ë dünyaya ait pek
Ôok Ëeyi eleyerek bizleri doÊruca en yüksek yere gótürür.
Krishna der ki:

na tathå me priyatama
åtma-yonir na ßaíkaraè
na ca saíkar£aòo òa ßrÏr
naivåtmå ca yathå bhavån

"Ey, Uddhava! Ne Brahmå, ne çiva, ne Baladeva, ne
Lak£mÏ, hatta Kendim bile Benim iÔin senin kadar deÊerli
deÊildir."

174 ÍLAHÎ AÈKIN ALTIN VOLKANI



Ve Uddhava Ëóyle cevaplar,

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

"Vùndåvana'n›n gopÏleri vazgeÔmesi Ôok zor olan eËlerin-
den, Ôocuklar›ndan ve diÊer aile bireylerinden vazgeÔtiler,
hatta Krishna'n›n lotus ayaklar›na s›Ê›nmak iÔin Vedalar'›n
izlediÊi dinsel ilkelerini bile feda ettiler. Ah! Bana
Vùndåvana'da bir ot olarak doÊma Ëans›n› bahËet, bóylece bu
yüce ruhlar›n tozlar›n› baË›m›n üzerinde taË›yabileyim."

TANRI'YA DOÁRU ÍLERÍCÍ YÚRÚYÚÈ

Tanr› anlay›Ë›n›n basamaklar› evrenin yarat›c›s› olan Lord
Brahmå'dan baËlay›p Krishna'n›n Dvåraka'da bulunan yak›n
dostu Uddhava'ya ulaË›r. Uddhava ise Tanr›'ya yürüyüËümüz-
de ÔeËitli olas›l›klar› eleyerek, en üstün adanm›Ël›Ê› sergile-
mek iÔin bizleri doÊrudan Vùndåvana'ya gótürür. YürüyüËe
devam etmek zorunday›z. Bunun yolu ise teslimiyettir, sevgi
dolu adanm›Ël›kt›r, salt kurall› adanm›Ël›k deÊil.

vaikuòéhåj janito varå madhu-purÏ tatråpi råsotsavåd
vùndåraòyam udåra-påòi-ramaòåt tatråpi govardhanaè
rådhå-kuòàam ihåpi gokula-pateè premåmùtåplåvanåt
kuryåd asya viråjato giri-taée sevåì vivekÏ na kaè

"RuhanÅ ülke Vaikuòéha'dan daha üstün olan mekÕn,
çrÏ Krishna'n›n ilk góründüÊü Mathurå'd›r. Mathurå'dan da
üstün olan yer, Krishna'n›n r å s a dans›yla eÊlendiÊi
Vùndåvana orman›d›r. Ondan da iyisi, en gizemli aËk oyunla-
r›n›n yeri olan Govardhana tepesidir. Ama Govardhana tepe-
sinin eteklerinde bulunan ve ilahÅ aËk›n en yüce nektar seline
kap›lm›Ë olan Rådhå-kuòàa iÔlerinde en üstünüdür.
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Adanm›Ël›k bilimiyle tan›Ëm›Ë olup da Rådhå-kuòàa'da çrÏmatÏ
RådhåråòÏ'nin ilahÅ hizmetinin ózlemini duymayan var m›d›r?"

KRÍSHNA'NIN KALBÍ

Bizler inanc›m›z› bu süptil Ëeylere dayand›rmal›y›z. Daha
ince bir düzene olan inanc›m›z arac›l›Ê›yla o en üst boyuta al›-
nabiliriz. En üstün anlay›Ë Krishna'n›n kalbindedir, bizler de
baËka yere deÊil Krishna'n›n kalbine girmek zorunday›z.

Krishna'n›n g o p Ï l e rle oynad›Ê› oyunlar (m å d h u r y a - l Ï l å)
yücedirler ancak tek baËlar›na ayakta kalamazlar: Onun oyun-
lar›nda daha baËka Ëeyler mevcuttur. Krishna'n›n dostlar›yla ve
anne babas›yla oynad›Ê› oyunlar, Onun aËk oyunlar›na destek
saÊlad›Ê› iÔin gereklidir. KuËkusuz esas olan, eËler aras›ndaki
aËkt›r ama bu da Krishna'n›n oyunlar›ndaki diÊer malzemeye,
donan›ma baÊl›d›r. Krishna'n›n ailesi, arkadaËlar› ve bütün
farkl› hizmet gruplar› haz›r bulunmal›d›r. Vùndåvana'n›n Ôev-
resi bile oyunda ónemli bir rol oynar.

PekÕlÕ, Vùndåvana nedir? Yamunå nehrinin kumlar›,
orman, kuËlar, tavuskuËlar›, geyik, inekler, s›Ê›r Ôoban›
Ôocuklar, Govardhana tepesinin maÊaralar›, anne kadar yak›n
olan akrabalar—herËey oradad›r, hepsi de Krishna'n›n oyun-
lar› iÔin iyi tasarlanm›Ë ve en uygun olan Ëeylerdir.

Vùndåvana, Rådhå ve Govinda'n›n oyunlar› iÔin gereklidir.
RådhåråòÏ Krishna'yla Kuruk£etra'da karË›laË›nca akl›
Vùndåvana'ya gider. Èóyle düËünür, "Krishna burada, ben de
buraday›m," yine de akl› Vùndåvana'ya gider. çrÏmatÏ
RådhåråòÏ, Kuruk£etra'da Vùndåvana ózlemi duymaktad›r; çrÏ
Krishna'yla orada beraber olmak ister. Krishna'n›n kulland›Ê›
tüm donan›m›n ve kutsal dostlar›n›n hepsinin kendilerine
ózgü eËsiz bir yeri vard›r, hiÔbiri hariÔ tutulamaz. 

Nas›l çrÏ Chaitanya Mahåprabhu NavadwÏpa'dan kopart›-
lamazsa, Rådhå-Govinda da Vùndåvana'n›n ayr›lmaz parÔas›-
d›r. Bunlar›n tümü bir sistemdir. Bir parÔas› diÊer parÔalardan
kopart›l›p al›namaz. Krishna'n›n oyunlar›ndaki uyumu yarat-
mak iÔin her adanm›Ë gerekli bir rol üstlenmiËtir. Aksi hÕlde
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herËey yaËayan bir olgu olmazd›, ólü, sahte ve boË olurdu.
Hayal bile edilemezdi. kù£òa-lÏlå organik bir bütündür.

çrÏmati RådhåråòÏ der ki, "Akl›m dosdoÊru Vùndåvana'ya
gidiyor. Bana zevk veren esas hedef, Krishna'n›n Kendisi
benim yan›mda, ama Vùndåvana'daki malzeme olmadan hiÔ bir
yarar› yok." Bóylece RådhåråòÏ'nin ayr›l›k ac›s›, uzun bir has-
retten sonra amac›na kavuËtuÊu yer olan Kuruk£etra'da doruÊa
ulaË›r. Orada Krishna Ôok yak›n›ndad›r, ancak Vùndåvana'daki
elveriËli malzeme olmadan, kavuËman›n avantaj›ndan tam ola-
rak yarar saÊlayamaz. Bhaktivinoda ëhåkura, çrÏmati
RådhåråòÏ'nin Kuruk£etra'daki ruh hÕlini bóyle anlatm›Ët›r.

DEVRÍMCÍ GURU

çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura bir keresinde
Kuruk£etra'n›n ónemini eËsiz bir Ëekilde aÔ›klam›Ët›. G u r u
m a h å r å j am›z›n sóylediÊi sózler son derece devrimci sózlerdi.
Ben Gauàiya Maéh'da henüz iki y›ll›k bir acemi iken
Kuruk£etra tap›naÊ›ndan sorumluydum. Bir keresinde y›ll›k
vaaz festivali iÔin Kalküta’ya, Ulta âanga'da merkez olarak
kullan›lan kiral›k eve geldim. Festivalden sonra Kuruk£etra'ya
dónmem gerekiyordu. çrÏla Prabhupåda Kuruk£etra'da "Tanr›
Ínanc› Sergisi" aÔmay› düËünüyordu. Krishna ve arkadaËlar›n›n
oraya Dvåraka'dan nas›l geldikleri, g o p Ï l e rin oraya
Vùndåvana'dan nas›l geldikleri dioramalarla gósterilecekti.

çrÏmad-Bhågavatam'a góre onlar güneË tutulmas› s›ras›n-
da, Kuruk£etra'da bulunan kutsal bir gólde, Brahmå-kuòàa'da
y›kanmaya gelmiËlerdi. çrÏla Prabhupåda bu oyunu diora-
mayla góstermek istemiËti; bóylece sergi düzenlendi.
Prabhupåda el broËürleri haz›rlanmas›n› emretti ve o yóreye,
insanlar› sergiye davet eden yirmi bin broËür daÊ›t›ld›.

VûNDÄVANA—SIÁ DÚÈÚNENLER ÍÇÍN?

Bu vesileyle bizlere Ëunlar› sóyledi, "Hepiniz biliyorsunuz
ki yaln›z sahtekÕrlar, kof kiËiler ve s›Ê düËünceye sahip
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k i Ë iler Vùndåvana'y› severler." Bunu duyunca son derece
huzursuz oldum. Bana Vùndåvana'n›n mükemmeliyetin doruk
noktas› olduÊu sóylenmiËti. Duyular›n› kontrol edemeyen kiËi-
n i n Vùndåvana'ya giremeyeceÊini duymuËtum. Yaln›z ózgür
ruhlar Vùndåvana'ya girebilirler ve kù£òa-lÏlådan sóz etme
Ëans›na sahip olabilirlerdi. Vùndåvana ózgür ruhlar iÔindi.
Duyular›n›n taleplerinden kurtulamam›Ë kiËiler NavadwÏpa'da
yaËayabilirlerdi oysa ózgür ruhlar Vùndåvana'da yaËarlard›.
Èimdi ise Prabhupåda s›Ê düËünenlerin Vùndåvana'dan hoË-
land›klar›n›, oysa gerÔek bhajana yani gerÔek ilahÅ ózleme-
sahip bir kiËinin, Kuruk£etra'da yaËamay› umut ettiÊini sóylü-
yordu.

Bunu duyunca kendimi sanki aÊaÔtan düËmüË gibi hisset-
tim. "Bu da ne demek?" diye düËündüm. Ben Ôok iyi bir din-
leyiciyim, bu nedenle sózcüklerinin anlam›n› yakalamaya
Ôabalad›m. Íkinci düËünce ise Ëuydu; Bhaktivinoda ëhåkura
birÔok hac yerini gezdikten sonra Ëóyle demiËti, "YaËam›m›n
son günlerini Kuruk£etra'da harcamak isterim. Brahmå-kuòàa
yak›nlar›nda bir ev yapacaÊ›m ve ómrümün geri kalan k›sm›-
n› orada geÔireceÊim. Kuruk£etra gerÔek bhajan yeridir." 

KURNAZ TACÍRLER

Neden? Hizmet, ihtiyac›n yoÊunluÊuna góre deÊer kazan›r.
Kurnaz tacirler savaË s›ras›nda mal satmaya bakarlar Ôünkü o
tehlikeli koËullarda para, deÊerine bak›lmadan su gibi harca-
n›r. SavaË Ô›karsa daha Ôok para kazanabilirler. Ayn› Ëekilde,
çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin duyduÊu ihtiyaÔ doruÊa ulaË›nca, Ona
sunulan hizmet inan›lmaz ólÔüde deÊer kazan›r. Hizmet ihti-
yaca góre deÊer kazan›r. Kuruk£etra'da çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin
hizmet ihtiyac› doruk noktadad›r Ôünkü Krishna yan›baË›nda-
d›r, ama vùndåvana-lÏlålar›na imkan yoktur. Bir futbol maÔ›n-
da top direkten dónünce büyük kay›p olarak deÊerlendirilir.
Ayn› Ëekilde uzun bir ayr›l›ktan sonra Krishna Kuruk£etra'da-
d›r, bu nedenle adanm›Ë›n ona kavuËma ózlemi en üst nokta-
ya ulaËm›Ë olmal›d›r, ama Krishna orada bir kral rolünde

178 ÍLAHÎ AÈKIN ALTIN VOLKANI



çrÏla Bhaktivinoda ëhåkura. "YaËam›m›n son günlerini
Kuruk£etra'da geÔirmek isterim."



olduÊu iÔin hemen buluËamazlar. Ortam vùndåvana-lÏlån›n
gerÔekleËmesine elveriËli deÊildir. ÍËte o zaman çrÏmatÏ
RådhåråòÏ kendi grubunun, sakhÏ'lerin en yüksek hizmetine
gerek duyar. 

Bhaktivinoda ëhåkura, bóyle bir durumda sunulan bir damla
hizmetin en büyük p r e m ay›, ilahÅ aËk› getireceÊini sóyler.
Rådhå-Govinda'n›n oyunlar›nda iki yón vard›r: s a m b h o g a,
ilahÅ kavuËma ve v i p r a l a m b h a, ilahÅ ayr›l›k. Rådhå ve
Krishna birbirlerine Ôok yak›n olduklar› hÕlde hemen buluËa-
may›nca o anki hizmet hizmetkÕrlar iÔin büyük kazanÔ getirir.
Bu nedenle çrÏla Bhaktivinoda ëhåkura der ki, "Kuruk£etra'-
da, Råma-hrad k›y›s›nda bir kulübe yapacaÊ›m ve ÍlahÅ Çifte
düËüncelerimde hizmet sunacaÊ›m. EÊer hizmet olas›l›Ê›n›n
Ôok yüksek olduÊu o mertebeye ulaËabilirsem, o zaman bu
maddesel mekÕna bir daha geri gelme olas›l›Ê› ortadan
kalkar." 

BEÈÍNCÍ NOTA

Kuruk£etra'ya var›nca çrÏmatÏ RådhåråòÏ dedi ki:

priyaè so 'yaì kù£òaè sahacari kuru-k£etra-militas
tathåhaì så rådhå tad idam ubhayoè saígama-sukham
tathåpy antaè-khelan-madhura-muralÏ-pañcama-ju£e
mano me kålindÏ-pulina-vipinåya spùhayati

"Ey Benim sevgili dostum, sonunda can›mdan Ôok sev-
diÊim Krishna'yla Kuruk£etra'da yeniden buluËtum. Ben ayn›
RådhåråòÏ'yim ve O da ayn› Krishna. BuluËmam›z›n tad›n›
Ô›kar›yoruz, ama yine de KålindÏ k›y›lar›na dónmek istiyo-
rum, orada Vùndåvana orman›n›n aÊaÔlar› alt›nda, f l ü t ü n ü n
beËinci notas›yla Ôald›Ê› tatl› ezgiyi duyabilirim."
(P a d y å v a l Ï)

RådhåråòÏ ve Krishna nerede olurlarsa, orada
Vùndåvana'ya gerek vard›r. Vùndåvana gerekli malzeme anla-
m›na gelir. Bu bak›mdan eËi yoktur.
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Krishna, Kuruk£etra'da Vùndåvana'n›n sakinleriyle karË›-
laË›nca, uzun bir ayr›l›Ê›n ard›ndan anne ve babas›na sayg›la-
r›n› sunmak iÔin ónce Nanda ve Yaßodå'n›n kamp›na geldi.
Onlar ise hayal k›r›kl›Ê› yaËarken, bir anda Ëu duyguya kap›l-
d›lar, "Ah, oÊlumuz sonunda bizleri górmeye geldi." Sanki
ólüler canlanm›Ë gibiydi. Krishna onlara sayg›lar›n› sunduk-
tan sonra gopÏlerle buluËmak iÔin gizlice haz›rl›k yapt› ve bir-
den onlar›n olduÊu kampta belirdi. GopÏler, orman iÔinden,
sütÔülükle uÊraËan kiËilerin yan›ndan, bilinmez bir yóreden
gelmiËlerdi. D›Ëtan bak›nca belli bir konuma sahip deÊillerdi,
Krishna ise politik ve sosyal ortam›n en üst makam›ndayd›.
Odak noktas›yd›, herkesin gózbebeÊiydi. Onlarsa Ôaresiz,
fakir ve ihmal edilmiË durumdayd›lar. GopÏler Krishna'ya
Ëóyle yakard›lar: 

åhuß ca te nalina-nåbha padåravindaì
yogeßvarair hùdi vicintyam agådha-bodhaiè
saìsåra-køpa-patitottaraòåvalambaì
gehaì ju£åm api manasy udiyåt sadå naè

GopÏler Krishna'ya dediler ki, "Ah, lotus góbekli Krishna!
Bu dünyayla iliËkilerini kesmiË olan büyük usta yogÏlerin,
Senin kutsal lotus ayaklar›n üzerinde meditasyon yapt›klar›n›
biliyoruz. Onlar›n ilgileri bilinÔli dünyadaki daha üstün far-
k›ndal›kt›r. Onlar›n bütün dikkatlerini Senin lotus ayaklar›na
odaklad›klar›ndan sóz edilir. Ve bu sómürü dünyas›nda
yaËamlar›n› yükseltmek iÔin uÊraËanlar da, eylem ve karË›
eylem tutsakl›Ê›ndan kurtulmak amac›yla Senin lotus ayakla-
r›na ibadet ederler. RefahÔ›lar›n da (karmÏler), ózgürlükÔüle-
rin de (jñåniler ve yogÏler) ilgi odaÊ› Senin lotus ayaklar›nd›r.

KRÍSHNA KÓYÚ 

"Peki bizler neyiz? Bizler kóyden gelen, serveti inekler
olan basit insanlar›z. Kóyde yaËayan inek tüccarlar›y›z, d›Ëa-
r›ya peynir, süt satar›z. Ne bilimsel Ô›karc›lar›z (karmÏler) ne
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de bilinÔ dünyas›nda araËt›rma yapan Ô›karc›lar. Yaln›z aile
yaËant›s› biliriz. BaËka niteliÊimiz yoktur. Toplumun en alt
katman›ndan›z ve iËimiz ailemizdir. Ama cüretkÕrca yakar›-
yoruz, eÊer aËaÊ›ya inip lotus ayaklar›n› deÊersiz kalplerimi-
ze uzatsan kendimizi kutsanm›Ë sayard›k. Bizler aile sorunla-
r›yla uÊraË›r›z. Kutsal metinlerden ya da ózgürlükÔülerin yón-
temlerinden haberimiz yok. Yoga, jñåna Vedånta ya da
Vedalar'dan da habersiziz. DüËündüÊümüz tek Ëey ne kutsal
metinlerdir, ne de ahlakÅ deÊerler. Bizler toplum iÔinde ihmal
edilmiË durumday›z ve sadece Senin kutsal lotus ayaklar›n›
aile yaËant›m›z iÔinde hat›rlayabilmek iÔin duac›y›z. Lütfen
bunu bizlere bahËet. Senden daha fazlas›n› isteyemeyiz." ÍËte
dilekleri buydu.

Krishna onlara Ëu sózlerle cevap verdi: 

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

"Evet biliyorum. Ínsanlar ebedÅ yaËam elde etmek iÔin
kendilerini Bana adamak isterler. ÓlümlülüÊün s›n›r›n› geÔ-
mek iÔin ve ebedÅ yaËama ulaËmak iÔin Bana gelirler ve iba-
det ederler. Bu yüzden Benim hizmetimde olmak isterler
ancak sizler Ëansl›s›n›z ki Bana karË› doÊal bir sevginiz var.
Bu da sonunda sizi Bana getirir." 

Bunlar Krishna'n›n g o p Ï l e re sóylediklerinin Ëekilsel,
yüzeysel aÔ›klamas›. Oysa Ôizgimizdeki büyük ónderler bu
dualardan baËka bir anlam› süzüp Ô›kard›lar. Onlar iki taraf›n
gerÔek ve ózel iliËkilerinin bilincindedirler, bu nedenle seven
ve sevilen aras›ndaki duygusall›Êa dayal› baËka bir anlam
Ô›kard›lar.

G o p Ï l e r Kuruk£etra'da çrÏ Krishna'ya dua ederlerken
gerÔekten sóylemek istedikleri Ëuydu: "Ah, bir gün bizleri
avutsun diye Uddhava'y› gónderdiÊini hat›rl›yoruz. Uddhava
birÔok m e t i n d e n yapt›Ê› al›nt›larda bu dünyan›n nas›l ólümlü
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olduÊunu, nas›l bir hiÔ olduÊunu, hepimizin nas›l ólmek
zorunda olduÊumuzu—sevginin fazla bir deÊeri olmad›Ê›n›,
tüm baÊlar›n kopart›lmas› gerektiÊini ifade etti. Dedi ki, Ôev-
reye duyulan her türlü yoÊun ilgiden kendimizi kurtarmaya
Ôal›Ëmal› ve kurtuluËa ermeliyiz. Tüm bu kulaÊa güzel gelen
Ëeyleri Uddhava arac›l›Ê›yla bizlere Sen sóylemek istedin.

"Èimdi, Sen Kendin de bizlere ayn› yolu gósteriyorsun. Sen,
Kendinin büyük olduÊunu ve herkesin, kendi en üstün Ô›kar›
iÔin Seni düËünmeye Ôal›Ëmas› gerektiÊini sóylüyorsun." 

Bu aÔ›klama Chaitanya-caritåmùta'da yer al›r. GopÏler
Krishna'ya Ëóyle derler, "Sen bizleri Senin üzerinde soyut
meditasyon yaparak doyuma ulaËacak yogÏler mi sand›n?
Bizler hayal gücüyle doyum saÊlayabilir miyiz? Bizler buna
kat›lm›yoruz. KarmÏ de deÊiliz, yani doÊay› sómürerek büyük
bir borca giren, "Ey Tanr›m, lütfen bizi geÔmiËteki tüm
günahlar›m›zdan kurtar!" diye dua ederek, rahatlamak iÔin
Senin kap›na gelen, beklentili iËÔiler de deÊiliz. Bunlar›n iki-
sine de dahil deÊiliz.

Bizler neyiz? Bizler Seninle beraber, Senin ailen olarak
yaËamak istiyoruz. Ne soyut düËünce ilgimizi Ôekiyor, ne de
karman›n hatalar›n› ortadan kald›rmak, günahkÕr eylemleri-
mizi yok etmek iÔin Seni kullanmak. Bizler Seni baËka hiÔbir
amaÔ iÔin kullanmak istemiyoruz. Seninle doÊrudan bir aile
yaËant›s› istiyoruz. Bunu bilmiyor musun? HÕlÕ Uddhava ara-
c›l›Ê› ile mesajlar gónderiyorsun, Ëimdi de bu Ô›kt›!
Kendinden hiÔ utanm›yor musun?" Bu onlar›n iÔsel anlam›.

KRÍSHNA'NIN ÍÇSEL CEVABI 

Krishna'n›n cevab›n›n da iÔsel bir yónü var. O Ëóyle cevap-
lar, "Bilirsiniz, herkes Beni ister. Onlar kendilerini adayarak,
ebedi iyilik dünyas›nda en yüksek mertebeye ulaËmada ken-
dilerine yard›mc› olmam› isterler. EÊer Benimle bir baÊlar›
varsa, kendilerini Ëansl› sayarlar. Ancak bir yandan, Ben de
kendimi Ëansl› sayar›m, Ôünkü kalplerinizde bulduÊum deÊer-
li sevgiyle tan›Ët›m."
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GopÏler iÔsel anlam› bóyle yorumlad›lar. RådhåråòÏ ise
Krishna'n›n cevab›n›n iÔsel anlam›n› anlay›nca tatmin oldu.
"Fiziksel anlamda her nerede olursa olsun," diye düËündü,
"Kalbinde, tamamen Bana ait." Ac›lar›n› bast›r›p Ëóyle düËü-
nerek Vùndåvana'ya dóndü. "En k›sa zamanda gelip, bizim
grubumuza kat›lacakt›r."

çrÏla Røpa GoswåmÏ, PadyåvalÏ'de bu ayetin iÔsel anlam›-
n› ifËa eder. Krishna Kuruk£etra'da gopÏlerin kamp›na gelin-
ce, karË›s›nda birden çrÏmatÏ RådhåråòÏ'yi buldu ve ayaklar›na
dokunmak istercesine yere eÊildi. RådhåråòÏ ise geri Ôekilir-
ken bir yandan da Ëóyle diyordu, "Ne yap›yorsun?
Ayaklar›ma m› dokunmak istiyorsun?" Titredi. "Yanl›Ë birËey
yapmad›n ki, Sen Benim efendimsin. Ne istersen yapmakta
serbestsin. Ben Senin hizmetÔinim ve Seni hoËnut etmek iÔin
elimden gelen herËeyi yapacaÊ›m. Sen bir suÔ iËlemedin.
SuÔlu Benim. Nas›l m›? HÕlÕ bedenimi ve yaËam› sürükle-
mekteyim. Benim suÔum bu—Senden ayr› kald›Ê›m halde
ólemedim. Buna raÊmen yüzümü herkese gósteriyorum—
Senin ruhanÅ Ëefkatine lay›k deÊilim. AËk yasas›na karË› gel-
menin bütün yükü baË›m›n üzerinde."

ÍLAHÎ AÈKIN ZERRESÍ YOK 

çrÏmatÏ RådhåråòÏ bóyle konuËtu. Benzer bir ayette ise, çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu Ëóyle der:

na prema-gandho 'sti daråpi me harau
krandåmi saubhågya-bharaì prakåßitum
vaìßÏ-vilåsy-ånana-lokanaì vinå
vibharmi yat pråòa-pataígakån vùthå

"ÍÔimde Krishna'ya karË› zerre kadar ilahÅ aËk yok. ÍÔimde
aËk›n kokusu bile bulunmaz. Bana Ëu soruyu sorabilirsiniz, 'O
hÕlde neden durmadan, bu kadar Ôok gózyaË› dóküyorsun?
Gece gündüz, durmadan Krishna iÔin gózyaË› dóküyorsun.
Bunu nas›l aÔ›klars›n?' Ah, bilmiyorsun. Ben bunu sadece
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gósteri olsun diye ve Benim Krishna'ya ilahÅ aËkla baÊl›
olduÊumu sans›nlar diye, insanlar› kand›rmak iÔin yap›yo-
rum. Bóylece Krishna'n›n büyük bir kulu olarak ünlenmek
istiyorum. Ben bir ikiyüzlüyüm. Neden mi bóyle sóylüyo-
rum? Pozitif kan›t budur: HÕlÕ yaËamaktay›m. Ólemedim!
EÊer Krishna'ya gerÔek aËk duysayd›m Onun hasretinden
ólmüËtüm. ÍÔimde zerre kadar kù£òa-prema olmay›Ë›n›n pozi-
tif kan›t› iËte budur." 

K ù £ ò a - p r e m a óylesine yüce ve óylesine caziptir ki kiËi bir
kez onunla temas kurunca yaËam›n› onsuz sürdüremez, o
kadar yüksek, o kadar güzel, o kadar büyüleyicidir ki—k a l b i
ele geÔirir! Onu alg›lamak bile imkans›zd›r. ÍlahÅ aËk›n bu yük-
sek derecesine p r e m a denir. Krishna'ya duyulan bu ilahÅ aËk
bu maddesel dünyada bulunmaz. EÊer bir kiËi Ëans eseri bu
yüksek ve yaËamsal adanm›Ël›Ê› deneyimlemiËse, bundan her-
hangi bir Ëekilde ayr›ld›Ê› zaman hemen ólür. Óylesine güzel
ve muhteËemdir. Bizler bu ilahÅ aËk›n aray›Ë› iÔindeyiz. çrÏman
Mahåprabhu onu bizlerin hat›r› iÔin dünyaya daÊ›tmaya geldi. 

"ZEHÍR ÍÇELÍM..."

Güney Amerika'da bir grup insan›n toplu olarak intihar
ettiÊini duydum. Çünkü inanÔ dolu yaËamlar› Ëu anki uygar-
l›k taraf›ndan yok edilecek diye düËündüler. Buna katlanama-
d›lar. Èóyle düËündüler, "Zehir iÔelim ve bu dünyay› geride
b›rakal›m. O zaman inanc›m›z›n dünyas›nda güven iÔinde
yaËar›z. Bu maddesel dünyada hiÔbir Ëey bize cazip gelmiyor.
Bar›Ë iÔinde gidelim. Bizler bar›Ë dolu dünyan›n üyeleriyiz.
Maddesel kazanÔtan baÊ›ms›z olan o bar›Ë› tadal›m."

Bu dünyadan Ôekilmek iÔin tereddüt etmemize neden ola-
cak hiÔbir cazibe bulunmad›Ê›n› kabul edebiliriz, ama bir yan-
dan da kabul etmemeliyiz ve bu dünyadaki insan yaËam›n›n
deÊerli olduÊunu sóylemeliyiz. Neden? Bu yaËamla daha yük-
sek beklentiye sahip olabiliriz. Amaca bu mekÕndan ulaËma
Ëans›na sahip olabiliriz. Bu insan yaËam› óylesine deÊerlidir
ki onunla en yüksek ilahÅ anlay›Ë yolundan gidebiliriz. Bu
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insan bedeni üstün deÊere sahiptir ve elde etmesi de Ôok zor-
dur. çrÏmad-Bhågavatam'da (11.9.29) Ëóyle denmektedir:

labdhvå su-durlabham idaì bahu-sambhavånte
månu£yam artha-dam anityam apÏha dhÏraè
tøròaì yateta na pated anu-mùtyu yåvan
nièßreyasåya vi£ayaè khalu sarvataè syåt

"Ínsan yaËam› Ôok ender elde edilir ve geÔici olduÊu halde
bizlere yaËam›n en yüce amac›na ulaËma Ëans› verir. Bu
nedenle ciddi ve ak›ll› kiËiler, bir ólüm daha gerÔekleËmeden,
mükemmeliyet iÔin Ôaba harcamal›d›rlar. Çok fazla yaËam
biÔimi vard›r: suda yaËayanlar, bitki dünyas›, hayvanlar, kuË-
lar, hayaletler ve diÊer canl› varl›klar, ama yaËam›n sorunlar›-
na tam Ôózüm getirecek anahtar› yaln›z bu insan konumun-
dayken elimizde tutabiliriz."

EÊer bu insan yaËam›n› deÊerli bir Ëekilde kullanabilirsek,
bu dert dolu dünyadaki yaËam zincirinden bizi tamamen kur-
taracak olan anahtar› elde ederiz. Her türlü fiziksel ve zihin-
sel sorunun esaretinden kurtuluruz. Anahtar burada, yaËam›n
insan formundad›r. JÏva GoswåmÏ, alt yaËam formlar›n›n en
üstün gerÔeÊi fark edecek yeterli anlay›Ëa sahip olmad›Ê›n›
sóyler. Ve daha üstün yaËam formlar›, órneÊin yar› tanr›lar,
ónceden elde edilmiË enerji veya karma depolad›klar› iÔin,
belli baËl› zevk alma elemanlar›yla Ôevrilidirler. Bu etkilerin
cazibesinden kurtulmak ve daha üstün bir bilinÔ boyutunda
yeni bir yaËama baËlamak zordur. Bu insan formundaki
yaËam, bu baÊlardan kurtulmak ve ruhanÅ yaËam›n en yüksek
amac›na ulaËmak iÔin en avantajl› durumdur.

CÓMERTLÍÁÍN EN ÚSTÚN KAVRAMI

Zaman zaman insanlar Ëu soruyu sorarlar, "çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu neden ilahÅ aËk›n en yüksek kavram›n›—kù£òa-
premay›—en düËük insan s›n›f›na Kali-yuga insan›na verme-
yi seÔti?" Ama çrÏ Chaitanya-avatåra'n›n yap›s› bunu gerek-
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tiriyor. Neden en yüce kullar olarak kabul edilen gopÏler en
fazla ihmal edilmiË sosyal s›n›ftan geliyorlard›? CómertliÊin
en üstün kavram› ne demektir? Yap›s› nas›l olmal›d›r? En Ôok
ihtiyac› olana yard›m. 

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu en yüksek pozisyondan geldiÊi
iÔin, s›radan Ëeyler veremez, en deÊerli Ëeyleri verir, onun
dikkati en fazla ihtiyaÔ iÔinde olana yónelmiË olmal›d›r. Bu
al›Ë›lmam›Ë birËey mi? En yüksek cómertlik en aËaÊ›dakini ve
en fazla ihtiyaÔ iÔinde olan› kollamal›d›r. EÊer onlara yard›m
etmek isterse, bunu kendi elindeki parayla yapar. Onlara cam
ve taË parÔalar› daÊ›tamaz. Elinde bol miktarda mücevher ve
deÊerli taË varsa alt düzeydekilere daÊ›tmak iÔin neden taË
parÔalar› aras›n? O, en aËaÊ›daki en fakir kiËilere gerÔek ser-
vet olarak düËündüÊü Ëeyi bahËetmelidir.

MAHÄPRABHU — BÚYÚK MESÍH

O hÕlde hepimiz büyük Mesih çrÏ Gauråíga
Mahåprabhu'nun ayaklar›na kapanmal›y›z. Adanm›Ëlar Ëóyle
derler, "EÊer zihnimizde Gauråíga'n›n górünmediÊi bir yer
canland›rmak zorunda kalsayd›k yaËamlar›m›z› sürdürmemiz
imkans›z hÕle gelirdi. çrÏ Gauråíga gibi cómert bir dosttan
yoksun olarak yaËama düËüncesi bizi ürpertiyor." Ínsan
Gauråíga olmadan yaËant›s›n› nas›l sürdürür? Buna imkan
yoktur. Gauråíga'n›n olmad›Ê› bir dünya yaËanmaya deÊmez.

çrÏ Gauråíga Ôok cómerttir. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ve
can dostlar› olan Pañca-tattva, tüm ruhlar› düËmüË durumla-
r›ndan yukar›ya Ôekmek iÔin geldiler. Genelde, yaln›zca hak
edenler Vùndåvana'ya, k ù £ ò a - l Ï l åya girebilirler. Ama çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu yani Krishna'n›n Kendisi, günah iËle-
miË olanlar› günahlar›ndan ar›nd›rmak ve onlara
Vùndåvana'ya girme lütfu vermek üzere geldi. Yaln›zca
Pañca-tattva'n›n adlar›n› sóyleyerek ve onlar›n l Ï l ål a r › n ›
hat›rlayarak, en aËaÊ› durumdayken bile ar›nabiliriz ve
Vùndåvana-lÏlåya kat›lmaya haz›rlanabiliriz.
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Goloka Vùndåvana'da, Rådhå-Govinda Kendi ortamlar›nda
ilahi aËk oyunlar›yla eÊlenirler. Ve Rådhå-Govinda'n›n, çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu olarak yekvücut olduÊu bir baËka
mekan daha vard›r. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu—Krishna'n›n
Kendisi, RådhåråòÏ'nin ruh hÕli iÔinde yan›nda refakatÔileriy-
le, Kendi güzelliÊinin tad›na bakar. Bizler, ónerilmiË olan
uygulama vas›tas›yla bunu idrak etmek zorunday›z. çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu kimdir? O Bizleri yaËam›n en üstün
amac›na yükseltecek olan ódülü bahËetmek üzere gelmiËtir.

GAURA BÍLÍNCÍ

çrÏ Gauråíga'y› ruhumuza biraz daha yaklaËt›rmak, bilinÔ-
siz de olsa kù£òa-lÏlådaki baËar›m›z›n garantisini elde etmek
demektir. DüËmüË ruhlar›n, çrÏ Gauråíga'ya adanmay› geliË-
tirmeleri daha yararl›d›r. Bu yóntem en az Ôabayla, yaËamda-
ki en üstün doyumu saÊlar. Kendimizi Gauråíga'ya adad›Ê›-
m›z zaman geliËigüzel, yanl›Ël›klar üzerine kurulu bir Krishna
bilincine yónelmeyiz, gerÔek Krishna bilincine ulaË›r›z. Tam
Krishna bilincine sahip oluruz—art› birËeye daha ulaË›r›z.
Nedir bu? Krishna bilincinin paylaË›m›.

GelmiË geÔmiË en deÊerli kutsal eser olan çrÏ Chaitanya-
c a r i t å m ù t a'y› kazand›ran Krishnadåsa Kaviråja GoswåmÏ
Ëóyle yazm›Ët›r:

kù£òa-lÏlåmùta-såra,     tåra ßata ßata dhåra,
daßa-dike bahe yåhå haite

se caitanya-lÏlå haya,     sarovara ak£aya,
mano-haìsa caråha' tåhåte

Kù£òa-lÏlå nedir? Nektar›n gerÔek ózüdür. GüzelliÊin, mut-
luluÊun ve vecdin esas›d›r. Alg›lanabilecek en tatl› Ëeyin tat-
l›l›Ê› kù£òa-lÏlåda temsil edilir. Óyleyse chaitanya-lÏlå nedir?
Chaitanya-lÏlåda kù£òa-lÏlån›n o tatl› nektar›, on yónde, yüz-
lerce akarsu hÕlinde bir kaynaktan Ô›kar gibi ak›yor. O kaynak
chaitanya-lÏlåd›r." Chaitanya-lÏlå kù£òa-lÏlådan sonra ortaya
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Ô›km›Ë olsa da, kaynak, temel, cha i t a n y a - l Ï l åd›r. Krishna'n›n
bir ónceki ÔaÊda, Dvåpara-yugada góründüÊünü, daha sonra
Kali-yugada çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun ortaya Ô›kt›Ê›n›
górüyoruz. Yine de l Ï l ålar› ebedÅdir. Ónce veren vard›r; verilen
Ëey, armaÊan ise sonra gelir. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
armaÊan›, sonu gelmez tatl› k ù £ ò a - l Ï l å ›rmaklar›n› on yónde
tüm dünyaya daÊ›tmas›d›r.

Krishnadåsa Kaviråja GoswåmÏ Ëóyle bitirir, "Ey adanm›Ëlar,
gelin! Chaitanya Mahåprabhu'nun oyunlar›n›n gólünde kuÊular
gibi yüzmelisiniz. O gólden dünyaya k ù £ ò a - l Ï l ån›n deÊiËik
›rmaklar› akar. Adanm›Ë kullar, o gólden, ayn› bulutlar gibi nek-
tar al›rlar ve o nektar› Ëansl› ruhlara, sak›nmadan yaÊd›r›rlar.
Gelin ve o gólde yaËay›n. Zihninizin kuÊusundan o góle s›Ê›n-
mas›n› isteyin. O kuÊu çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun yaËam›-
n›n ve óÊretilerinin nektars› gólünde yüzsün. O gólden bütün
yónlere yüzlerce nektar ›rmaÊ› akar. Ey adanm›Ë kullar, bu naÔiz
duay› sizlere sunuyorum." 
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