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Bútún Óvgúler çrÏ Guru ve Gauråíga’nın Olsun

Önsöz
Bu kitap Ílahi HizmetkÕr dizisinin üÔüncü kitabıdır. Di-

zinin ilk iki kitabı—Ílahi HizmetkÕr ve Ílahi HizmetkÕrın 
Saygınlı�ı—çrÏ Ächåryyadev’imiz çrÏla Bhakti Sundar 
Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj’ın 1990 ve 1991 deki çrÏ 
Vyåsa-pÿjåsı vesilesiyle, onu yüceltmek üzere hazırlandı.

1992 yılı, hem mektup hem de Ôok sayıda adanmıştan ge-
len yazılı sunu aÔısından gózle górünür bir artışa şahit oldu. 
Dolayısıyla çrÏla Ächåryyadev’imizi ve bu Misyonun adan-
mışlarını hoşnut etmek amacıyla çrÏ Vyåsa-pÿjå sunuların-
dan oluşan ayrı bir çrÏ GauàÏya Darßan kitabı yayınlandı.

Elinizdeki bu kitap—Ílahi Rehberlik—çrÏla Bhakti Sun-
dar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj’ın konuşmalarından 
ve mektuplarından ózel olarak derlenmiştir. Duam odur ki, 
hem Kutsal Lütufları, hem de dünya Ôapındaki adanmışlar 
topluluğu tarafından kabul górsün.

Bütün óvgüler, ruhaniyette ilerlememiz iÔin seferber et-
tiği mükemmel kapasitesi ve niyetinden ótürü Kutsal Lütuf-
larına aittir.

Ayrıca hazırlanış sürecinde çrÏpåd Bhakti Ānanda 
Sågar Mahåråj’ın paha biÔilmez tavsiyelerine ve enerjisine; 
saatler süren yazı işleri iÔin çrÏpåd Bhakti Svarÿpa Tridaòài 
Mahåråj’a; ve çrÏpåd Mådhavånanda Prabhu’ya ve Ôok 
Ôeşitli şekillerde yardım etmiş olan Ôok sayıdaki adanmışa 
takdirlerimizi sunarız. 

Eğer bu kitapta eksik kalan herhangi birşey varsa, lüt-
fen kesinlikle bilin ki bu sadece benim yetersizliklerimden 



kaynaklanmaktadır. Ama hiÔ kuşkusuz, bu sayfalarda ebedi 
değere sahip pek Ôok şey bulunuyor ve benim okuyucudan 
ricam Manevi Óğretmenimiz tarafından verilen óze odaklan-
maları ve basılı forma aktarırken oluşan hataları górmezden 
gelmeleridir.

NaÔiz saygılarımın bütün Vaishnavalar tarafından kabu-
lünü diliyorum,

Tevazuyla
Mahånanda Dåsa Bhakti Rañjan
Kù£òa-EkådaßÏ,
Mayıs 1993



çr^ Chaitanya Såraswat Maéh,
Nabadw^pçrÏ Chaitanya Såraswat Maéh,
NabadwÏp



çrÏla Bhakti Nirmal Ächårya Mahåråj, 
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh’ın 

Halef Sevåite-BaËkan-Acharya’sı.



His Divine Grace 
çr^la Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswåm^ Mahåråj 

President-Sevåite-Ächåryya of 
çr^ Chaitanya Såraswat Maéh, Nabadw^p 

with branches world-wide

çrÏla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj
NabadwÏp, çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh 

ve dúnya úzerindeki Èubelerinin 
BaËkan-Sevåite-Ächåryya’sı



His Divine Grace 
çr^la Bhakti Rak£ak çr^dhar Dev-Goswåm^ Mahåråj

the Founder-Ächåryya,
çr^ Chaitanya Såraswat Maéh

Kutsal Lútufları
çrÏla Bhakti Rak£ak çrÏdhar Dev-GoswåmÏ Mahåråj

çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh’ın
Kurucu-Ächåryya’sı



His Divine Grace 
çr^la Bhaktisiddhånta Saraswat^ ëhåkura

Kutsal Lútufları
çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura



çr^la Gaura Kisora Dåsa Båbaji MahåråjçrÏla Gaura Kisora Dåsa Båbaji Mahåråj



çr^la Bhaktivinoda ThåkuraçrÏla Bhaktivinoda ëhåkura
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Bútún Óvgúler çrÏ Guru ve Gauråíga’ya olsun

Birinci Bólüm

Şansımızı Kullanmak

Kutsal Lütufları çrÏla Bhakti Sundar Govinda 
Dev-GoswåmÏ Mahåråj

tarafından yapılan bir konuşma

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun merhametiyle, biz şim-
di Onun Oyunlarının yeri olan çrÏ NabadwÏp-Dhåm’da, Ôok 
hayırlı ve aşkın bir yerde bulunuyoruz. Mahåprabhu çrÏ 
Måyåpur’da zuhur etti ve burada NabadwÏp’in dokuz adasın-
da: AntardwÏp, SÏmantadwÏp, GodrumadwÏp, MadhyadwÏp, 
KoladwÏp, ModadrumadwÏp, JahnødwÏp ve ûtudwÏp’de 
oyunlarını oynadı. Dokuz ada bunlardır ve burada her yerde 
Mahåprabhu’nun oyunları oynanmaya devam etmektedir, 
oyunlar ebedidir. Vùndåvan Dåsa ëhåkur Ëóyle dedi:

adyåpiha caitanya ei saba lÏlå kare
yå´ra bhågye thåke se dekhaye nirantare

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun o oyunları hÕlÕ de-
vam ediyor ve Ôok şanslı olanlar aşkın bakışlarıyla onu 
górebiliyorlar. Her Ëey her zaman yanılgıyla, Måyå ile 
órtülüdür, bu nedenle NabadwÏp-Dhåm da gózlerimize 
yanılgıyla órtülü olarak górünür. İki Ôeşit Måyå vardır: 
Yogamåyå ve Mahåmåyå. Yogamåyå her zaman Efendisini 
beslerken, Mahåmåyå herhangi bir huzursuzluğun o boyuta 
girmesine engel olur.
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Ruhumuz şu anda yanılgıyla órtülü: Chåyå-ßakti’nin, 
Kù£òa’nın gólge enerjisinin cazibesine kapılmış hÕldeyiz, 
dolayısıyla şu anda aşkın dünyadan Ôok uzakta yaşıyoruz. 
Ama Kù£òa başımızın üzerine merhametini bahşedince, 
Måyå üzerimizden yanılgıyı kaldıracak ve aşkın Dhåm’ı 
górebileceğiz, dahası orada hizmet edebileceğiz. 

Måyå-ßakti bizim iÔin Ôok ağırdır Ôünkü bizler Ôok küÔük 
ruhlarız. Måyå yanılgısıyla bizleri hiÔ durmadan cezbeder. 
Bir aÔıdan bakıldığında, kuşkusuz, bu bizim düzelmemiz 
iÔindir ancak şartlanmış ruhlar iÔin hiÔ de mutlu bir konum 
değildir. Bununla beraber, durumumuzu ve Kù£òa bilincinin 
ne olduğunu bilmeye, anlamaya Ôalışırsak bu ortamdan kur-
tuluruz. Eğer bunu yaparsak, o zaman Kù£òa’nın ve Onun 
adanmış kulunun merhameti ile yanılgı ortamından dışarıya 
Ôıkacak gücü elde ederiz ve biz Ôaba gósterdiğimiz zaman, 
Kù£òa bize yardım eder. O yardım bize Onun adanmış kul-
ları vasıtasıyla gelir.

Her şey uygun kanaldan gelir. Bazen daha üst düzeyden 
doğrudan merhamet gelir, ama normal olarak, ya da genel-
likle, belirlenmiş uygun kanal aracılığıyla gelir: 

sådhu-ßåstra-kùpåya yadi kù£òonmukha hay
sei jÏva nistare, måyå tåhåre chåàaya 

(çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-lÏla 20.120) 

Sådhunun ve Guru’nun merhameti bizi aşkın düzeye 
Ôıkarır. Oradaki konumumuzda sağlam durabildiğimiz za-
man, MåyådevÏ bizi bırakır. Bu türlü bir anlayışı vaaz etme-
ye Ôalışmak gerekir. Bu net bakış aÔısına ne ólÔüde sahipsek, 
onu yaymalı, başkalarına da vermeliyiz. En alt düzeyden en 
üst düzeye kadar her yerde belli ólÔüde olanak mevcuttur; 
herkes başkalarına iyi birşeyler vermeye Ôalışabilir. Aslın-
da yaşamımızın tek hedefi Kù£òa bilincidir ve bu da sådhu, 
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Guru ve Vai£òava aracılığı ile geliyor. Kù£òa bilinci, bizim 
onlar iÔin olan samimi hizmet faaliyetimiz vasıtasıyla onla-
rın merhametinden gelir. 

Sizler bóylesine bir bilgiyle bağlantıda olduğunuz iÔin 
şanslısınız. Nasıl olduysa, bir deneyime ve ilhama sahip ol-
dunuz ve buraya gelme nedeniniz de budur, adanmışlık ruhu-
nuzu mümkün olduğunca artırmak iÔin Ôaba gósteriyorsunuz. 
BirÔok adanmış pek Ôok şeyden dolayı devamlı huzursuz-
luk hisseder. Kendi iÔlerindeki kåma, krodha, lobha, moha, 
mada, måtsaryya: şehvet, ófke, aÔgózlülük, yanılgı, delilik 
ve kıskanÔlıkla karşı karşıya gelirler. Bóyle bir durumdan 
kurtulmanın yegÕne yolu çrÏla Røpa GoswåmÏ Prabhu tara-
fından gósterilmiştir:

våco vegaì manasaè krodha-vegaì
jihvå-vegam udaropastha-vegam

etån vegån yo vi£aheta dhÏraè
sarvvåm apÏmåì pùthivÏì sa ßi£yåt

 (çrÏ Upadeßåmùta) 

İÔimizdeki bu eğilimleri kontrol etmeye Ôalışmak gere-
kir ve bu da sadece hizmetle mümkündür. Kù£òa’nın ebedi 
hizmetinde olma ruh hÕli kalplerimizde kendisini gósterdiği 
zaman, diğer her şey bizi bırakacaktır. O sırada niyetimiz 
devamlı olarak sadece çrÏ Guru-Vai£òava’nın hizmetine 
yónelik olacaktır. 

Kutsal Metinler, sådhu-saíga derler! Sådhu mükem-
mel hizmetkÕr olan kişidir. O her zaman bütün enerjisiyle 
Kù£òa’nın hizmetiyle meşguldür. Kù£òa’nın hizmeti dışında, 
kendisi iÔin veya herhangi birşey iÔin hiÔbir isteği olmayan 
kişi—işte o gerÔek bir sådhudur. çrÏ Chaitanya-caritåmùta 
şóyle der:
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kù£òa-bhakta—ni£kåma, ataeva ´ßånta´
bhukti-mukti-siddhi-kåmÏ—sakali ´aßånta´

(çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-lÏlå 19.149)

Aßånta yanılgı ortamı tarafından sürekli huzursuz edilen 
insanlar demektir. Bununla beraber, kişi kendi amacı iÔin 
hiÔbir arzuya sahip olmamayı başarabilirse, aksine devamlı 
olarak sådhu, Guru ve Vai£òava’ya tatminkÕr hizmet ver-
mek iÔin Ôaba gósterebilirse, kótü faaliyetlerinin tepkilerin-
den otomatik olarak kurtulabilir. 

Arkadaşlarımızın pek Ôoğu her zaman maddesel faali-
yetlerinden kaynaklanan sıkıntılar hissederler. Ama onları 
Ôok kolay kontrol edebilirler; bunun yóntemi kendilerini 
Ôok yoğun bir şekilde ve yalnızca Guru ve Vai£nava’ların 
hizmeti ile meşgul etmeye Ôalışmaktır. Bu türlü hizmet doğ-
ruca Kù£òa’ya gider. Eğer bu doğrultuda Ôaba gósterirlerse 
yanılgı ortamından kurtulurlar.

Bizler her zaman umut ve umutsuzluk arasında gider ge-
liriz. Kendimizi aşkın dünya ile uyumlu olarak düzeltmekte 
olduğumuz zaman umut gelir, ama o düzeyle olan bağlan-
tımız kesilince, umutsuz bir konuma düşeriz. Dolayısıyla, 
o aşkın düzeyle olan bağlantıyı her zaman korumak gerekir 
ve eğer hizmet doğrultusunda Ôaba gósterirsek bu durumdan 
Ôok kolay bir şekilde kurtuluruz. 

kåma e£a krodha e£a, rajoguòa-samudbhavaè
mahå-ßano mahå-påpmå, viddhy enam iha vairiòam

(çrÏmad Bhagavad-gÏtå 3.37) 

Bedenimizde ve zihnimizde her an bize oyun oynayan üÔ 
tür nitelik ya da yapısal hÕl (guòa) vardır: sattva-guòa, rajo-
guòa ve tamo-guòa. Bunların iÔinde, sattva-guòa, ruhani 
uygulamamız iÔin bazen iyi sonuÔ verebilir, ama gerÔek uy-
gulama yaşamı esas olarak üÔ yapısal niteliğin ótesindedir 
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ve buna nirguòa denir. Kù£òa çrÏmad Bhagavad-gÏtå’da şu 
tavsiyede bulundu: “Sen her zaman bu üÔünün, sattva-guòa, 
rajo-guòa ve tamo-guòanın oyununun bulunmadığı nirguòa 
düzeyinde kalmaya Ôalış.”

Sattva-guòa bize iyilikler verebilir ve zihnimizi iyilik-
le dolu bir düzeye Ôıkarır, ancak Kù£òa bilinci onun bile 
ótesinde yaşar. Kù£òa’ya bağlılık gerekir. Røpa GoswåmÏ 
Prabhu demiştir ki:

kù£òa-bhakti-rasa-bhåvitå matiè
krÏyatåì yadi kuto ´pi labhyate

tatra laulyam api mølyam ekalaì
janma-koéi-sukùtair na labhyate

O aşkın bilgiyi kazanmak iÔin gerekli olan başlıca şey 
ózlem duymaktır. O, kendisini kalbimizde tam anlamıyla 
gósterince, diğer sıkıntılar da otomatik olarak bizi terk eder, 
tıpkı güneş doğudan yükselince, Dünyanın bizim bulundu-
ğumuz bólgesindeki karanlığın yok olması gibi. Bu bakım-
dan Kù£òa-bhakti iÔin ózlem duymak bizim iÔin gereklidir. 

Vedalar’da iyi uygulama hÕllerinin pek Ôok Ôeşidini 
górebiliriz. Vedånta, Puråòalar, Upani£adlar, vb. hepsi 
de her zaman nirguòa boyutuna dikkat Ôekiyorlar ve bizi 
o düzeye Ôıkarmaya Ôalışıyorlar. Eğer o nirguòa seviyesin-
de kalamazsak elimize mükemmel sonuÔ geÔmeyecektir, bu 
nedenle faaliyetimiz, ruh hÕlimiz ve her şey, ister viddhi ol-
sun ister råga, bizi o daha yüksek seviyeye Ôıkarma Ôabası 
iÔinde olmalıdır. Ancak bizim bunu istememiz şarttır, o za-
man oraya gidebiliriz, aksi hÕlde gidemeyiz. 

bhukti-mukti-spùhå yåvat
pißåcÏ hùdi vartate

tåvad bhakti-sukhasyåtra
katham abhyudayo bhavet
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Kalbimizde maddesel şeylere bağlanma ve cezbolma 
yaşadığı zaman, bunlara pÏßaci, büyücüler denir. Eğer bü-
yücüler bizi büyülerinin etkisi altına alırlarsa, Kù£òa-bhakti 
orada nasıl yaşayabilir? çrÏla Røpa GoswåmÏ bunun müm-
kün olmadığını sóyler. Yine de, o konuma ulaşmak iÔin en 
iyi hizmet ruhumuzla Ôaba gósterirsek, elimize geÔmesi 
kesindir. Bu bir anda olabilir ya da uzun bir zaman sonra 
gerÔekleşebilir, ama eğer Ôaba gósterirsek o konuma ke-
sinlikle ulaşırız, bundan hiÔ kuşku yok. O girişim sådhana 
diye adlandırılır. Sådhana ‘sonuca gótüren yol’dur. Genelde 
sådhanamız, üst seviyeye gitmemizde bize rehberlik eder ve 
daha alt seviyeye düşmemizi engeller. 

çravaòam-kÏrttanam, vb., bhakti-sådhanadır, ama Ve-
dik bilginin farklı dallarının rehberliğinde yoga-sådhana, 
jñåna-sådhana, karmma-sådhana vb. diğer sådhana türle-
ri de mevcuttur. Bu tür uygulamaların hepsinin niyeti bizi 
daha yüksek bir pozisyona Ôıkarmaktır. Ama en üstün po-
zisyon ve bize en yüce aşkın yararı sağlayan asıl ihtiyaÔ 
sadece bhakti-yogadır. Bhakti-yoga olmadan, bhukti ya da 
mukti gibi sådhana türleri bize doğru sonucu veremez. O 
hÕlde, eğer gerÔek bir sådhunun rehberliğinde, ßravaòam, 
kÏrttanam, smaraòam, vandanam, vb.—dokuz tür bhakti-
sadhanayı uygulamaya Ôalışırsak o zaman iyi sonucu kolay-
ca elde ederiz.

Navadhå-bhakti-pÏéha NabadwÏp-Dhåm’dır. NabadwÏp’in 
dokuz adasından her biri uygulama yaşamımız iÔin bize 
belli ólÔüde ózel bir kolaylık sağlar. Bulunduğumuz bu 
yer, KoladwÏp, Kù£òa’nın nilüfer ayaklarının ibadeti saye-
sinde Kù£òa ile doğrudan bağlantıya sahip olabileceğimiz 
yer, yani påda-sevana k£etra diye adlandırılır. Ama bunu 
gerÔekten istiyorsak o zaman bir uzman vasıtasıyla elde et-
mek iÔin iÔtenlikle Ôaba góstermeliyiz—o zaman Onunla 
kolayca bağlantı sağlayabiliriz.
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Kutsal Metinlerde, Kù£òa’nın kulunun devamlı olarak 
adanmış kulları hoşnut etmeye Ôalıştığını górebiliriz. O po-
zisyon olağanüstü bir mertebedir, oysa bizler şu anda bir baş-
ka pozisyondayız, yani zihin dünyası anlamına gelen mano-
jagat konumundayız; ve o zihin dünyası Måyå-jagattan, 
yanılgı ortamından gelişmiştir. Óncelikle kendimizi zihin 
dünyasından ayırmaya ve tam anlamıyla Kù£òa’ya adanma-
ya Ôalışmalıyız, o zaman Ondan yardım alırız.

kù£òa yadi kùpå kare kona bhågyavåne
guru-antaryåmi-røpe ßikhåya åpane

Aşkın dünyaya ulaşmak iÔin Kù£òa’dan ilham gelir. O bir 
sådhu, bir Guru, bir Vai£òava gónderir ve onlar vasıtasıyla 
belli bir ışık ve güÔ elde ederiz—onların yardımıyla kolayca 
uygulama yapabiliriz ve hedefimize ulaşırız.

Kuşku yok ki burada bulunan sizler aşkın dünya ile bir 
bağlantıya sahip olduğunuz iÔin ve ózlem Ôektiğiniz iÔin 
şanslısınız, aksi hÕlde neden buraya gelesiniz? Hizmet ruhu-
nuzla o aşkın boyuta ulaşmaya Ôalışmalısınız ve eğer doğru 
yolda Ôaba gósterirseniz onu Ôok kolay elde edersiniz. Doğ-
ru yol Guru’yu ve Vai£òava’ları hoşnut etmektir. 

çrÏla Guru Mahåråj bu çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh’ı 
kurduğu zaman, beraberinde Ôok az izdeşÔiyle adanmışlık 
yaşamı uygulamak iÔin bir yer istemişti. Oysa şimdi burası 
Ôok büyüdü ve başkalarına yardım etmek iÔin her geÔen gün 
daha da büyüyor. Ancak çrÏla Guru Mahåråj’ın Ôizgisi Ôok 
müstesna bir adanmışlık Ôizgisidir. 

Eğer sadece çrÏla Guru Måhåråj’a hizmet etmek ve başka 
hiÔbir şey górmemek istiyorsak, bütün dertlerden kurtuluruz. 
Guru’ya Ôok ózenli bir şekilde hizmet etmeye Ôalışmalıyız, 
Ôünkü ancak o zaman o şansı elde ederiz, aksi hÕlde alda-
nırız. çrÏla Guru Mahåråj Ôok temiz kalpliydi. Kimseyi al-
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datmak istemedi, Ôok fazla karmaşa yaratmamış olmasının 
nedeni de budur. O, yaşamı boyunca sadece Kù£òa’yı ve 
Kù£òa-bhaktiyi gósterdi. Biz de onun bakış aÔısı doğrul-
tusunda ilerlemeye Ôalışıyoruz, ama eğer onun merhameti 
iÔimizde harekete geÔmezse, o bakış aÔısına ulaşmayız. Do-
layısıyla çrÏla Guru Måhåråj’ı müstesna bir şekilde hoşnut 
etmeye Ôalışmalıyız. O zaman o Ôok mutlu olur.

Zihnimizin rehberliğinde pek Ôok şey deneyebiliriz, ama 
aslında o bhakti değildir. Zihnimiz hiÔ durmadan bir oraya 
bir buraya gidiyor. Oynak ve Ôılgın zihin her şey yapabilir, 
ama ondan her zaman iyi sonuÔ Ôıkmaz. Íyi şeyler yaparsak 
o zaman bize iyi sonuÔ gelir, yapmazsak, o zaman da bize 
kótü sonuÔ gelir; hÕlimiz bóyledir. Yanılgı ortamından kur-
tulmamız sadece Gurudeva’mızı müstesna bir şekilde izle-
meye Ôalışmakla mümkündür. 

BirÔok kişi birÔok şey sóyleyebilir, ayrıca ßåstralar da 
uÔsuz bucaksızdırlar! Tüm Kutsal Metinler kuşkusuz bilgi 
doludurlar, ancak óylesine engindirler ki onların iÔinden 
kendimiz iÔin iyi olanı bulamayız. Oysa sådhu, Guru ve 
Vai£òava’lar yalnızca Kù£òa’yı hoşnut etmek isterler ve 
eğer bizler onları izlersek, bütün kutsal metinlerin tavsiyele-
rinin mükemmel sonucunu kolayca elde ederiz. Dolayısıyla 
sade, basit bir şekilde ilerlemeye Ôalışacağız. Mahåprabhu 
da bize pek Ôok şey yapmamızın gerekli olmadığı talimatını 
vermiştir—sadece Hare Kù£òa sóyleyin, Vai£òava-sevå ile 
uğraşın ve Prasåda-sevå yapın:

sådhu-saíga, nåma-kÏrttana, bhågavat-ßravaòa
mathurå-våsa, ßrÏ-mørttira ßraddhåya sevana

sakala-sådhana-ßre£éha ei pañca aíga
kù£òa-prema janmåya ei pañcera alpa saíga

(çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-lÏlå 22.128 & 129)
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Kù£òa’nın hizmetkÕrlarını hoşnut etmeye Ôalışın, bóylece 
onlar aracılığıyla kolayca sonuca—Kù£òa-premaya ulaşırsı-
nız. Bu yol Ôok basittir—Hare Kù£òa Mahåmantra zikredin 
ve Vai£òava-sevå ile uğraşın. O yana bu yana bakmayın, 
dikkatinizi sadece Gurudeva’nın ve Vai£òava’ların hizmeti-
ne verin, bu size yardımcı olur.

AdanmıË: Batıda adanmışların sorduğu en ortak sorular-
dan biri hizmet bağlantısına nasıl sahip olabilecekleridir. 
Ne tür hizmette bulunabilirler? Biz onlara Math’a Ôeşitli 
şekillerde yardım edebileceklerini, belli bir hizmet bağışı 
verebileceklerini ve bu yolla burası ile bağlantıda kalabi-
leceklerini sóylüyoruz. Ama ózellikle de Batıda, hayat Ôok 
dolu ve Måyå’ya tam anlamıyla kapılma ihtimali her zaman 
mevcut—gazeteler, televizyon, radyo, vb. Adanmışlar işe, 
aileye ve pek Ôok şeye sahipler. Bu bakımdan sürekli bir 
sevå bağlantısına; hergün devam eden belli bir bhakti bağ-
lantısına sahip olduklarını nasıl hissedebileceklerini bilmek 
istiyorlar. Merkez Maéh’a bağışta bulunma ve yardım etme-
nin yanısıra ne yapabilirler?

çrÏla Govinda Mahåråj: Onlar benden daha iyi biliyorlar 
diye düşünüyorum—yani, bunu yerine getiriyorlar ve hiz-
met etmeye Ôalışıyorlar! Yine de, doğrudur: bağlantıda ol-
duklarını nasıl hissedecekler? Hangi şekilde hizmet edecek-
ler? Ve o hizmet nedir?

Óncelikle gerekli olan çrÏ Guru’ya ve Vai£òava’lara tes-
lim olmaktır, ikinci olarak da onların talimatını izlemektir. 
Hizmet şudur: “Bana yapmamı tavsiye ettikleri şey ne ise—
onu yapacağım.” Ve, Guru’yu hoşnut etmek iÔin gerekli olan 
şey nedir? Guru óğrenciye her zaman bir takım direktifler 
verir ve eğer óğrenci Guru’ya bu doğrultuda hizmet etme-
ye Ôalışırsa, o zaman arzulanan sonuca ulaşır. Eğer Gurum 
bana, “Kóy kóy vaaz ver,” derse ve ben de kóy kóy dolaşır-
sam, bu benim iÔin hizmettir. Eğer Gurudev, “Burada Kù£òa 
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bilincini anlatmak iÔin bir merkez kurmaya Ôalış,” derse ve 
ben de bütün kalbimle ve ruhumla kurmaya Ôalışırsam, be-
nim uygulama yaşamım da o olur. Her şey Guru’nun hoşnut 
olmasına bağlıdır. 

Aynı şekilde, Guru’nun bulunmadığı yerde başka 
Vai£òava’lar varsa Vai£òava’ya yapılan hizmet de Guru’ya 
gidecektir ve o bundan mutlu olacaktır. Guru mükemmel 
olmalıdır, yoksa sonuÔ mükemmel şekilde ortaya Ôıkmaz. 
Dolayısıyla adanmışlar kendi ülkelerinde Ôalışırlarken, 
Guru’nun talimatını izlemeye gayret etmelidirler. Kendi or-
tamlarında Guru ve Vai£òava’nın hoşnutluğu iÔin ellerinden 
geleni yapmaya Ôalışmalıdırlar. Aksi hÕlde, ne yapacaklar?

Herkes her yerde hayatını yiyip iÔmek, uyumak, eğlen-
mek, korkmak ve kendini korumak iÔin harcıyor ve sonra 
ólüyor—doğum alıyor ve ólüyor. Ama aslında hayat bu de-
ğildir. 

GerÔek hayat ebedi değere sahip birşey yapabildiğimiz 
hayattır. Eğer bir kimse ebedi dünya ile bağlantısı olan 
birşey yapabilirse, ebedi sonuÔ elde edecektir. O bağlantı 
aşkın bilgi, bilinÔ ve faaliyet aracılığıyla gelir; dolayısıyla 
Guru’nun talimatını uygulamaktan başka izleyeceğimiz yol 
yoktur.

Eğer ben ebedi yaşamın iyi olduğunu düşünüyorsam ve 
onu istiyorsam, eğitmenimi izlemeliyim. Eğer o mükemmel 
bir kul ise, sóyleyeceği şeyler benim iyiliğim iÔindir; aksi 
hÕlde, eğer eğitmenim mükemmel değilse, sonuÔ da iyi ol-
mayabilir.

Demek ki, her yerde, Doğu ya da Batı, Güney ya da Ku-
zey, nerede olursa olsun, Gurudeva’yı mümkün olduğunca 
mükemmel şekilde izlemek gerekir. ‘İzlemek’ demek onun 
emri benim iÔin yeterlidir demektir: “Bunu yap, tatmin olur-
sun.” Ama bu noktada güÔlü inanÔ gerekir, yoksa mükem-
mel şekilde izlemek mümkün olmaz.
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Her şey inanÔla bağlantılıdır. Guru inanÔ boyutu ile bağ-
lantıdadır ve óğrencisine o bağlantıyı verdiği zaman, o bağ-
lantı da inanÔ boyutu kapsamındadır. Yoksa, bir sürü şey 
hayırlı bir sonuÔ ve dindar uygulamalarla dolu bir gelecek 
doğum sağlayabilir, ama bhakti o karakterde değildir.

bhaktis tu bhagavat-bhaktaè saígena parijåyate

Bhakti, åtmånın faaliyetiyle gelişir, dolayısıyla şu anda 
bizim faaliyetimiz uygulamacı yaşamını izlemek olacaktır.

çrÏla SwåmÏ Mahåråj—çrÏla A.C. Bhaktivedånta SwåmÏ 
Prabhupåda—şóyle demişti, “İlk başta Mahåmantra’yı say-
madan zikret; sonra sayma boncukları üzerinde sayarak 
sóyle, ardından Harinåma al. Harinåma almadan ónce, ilk 
başta altı ay ya da bir yıl uygulama yapmalısın.” Ama as-
lında uygulamacının gerÔek pozisyonu bu değildir. GerÔek 
süreÔ şudur; mükemmel bir Guru’dan sayma boncuklarını 
aldığınız zaman, oradan mantranın—Mahåmantra’nın—
kudretini alırsınız ve onun emri size zikretme gücü verir. 
Eğer o zikri kendinizi vererek uygularsanız, iyi sonuÔ elde 
edersiniz. Ama çrila SwåmÏ Mahåråj sıradan insanlara zikir 
tavsiye etmek istediği zaman, onların hiÔbir şeyden haberle-
ri yoktu—daha ónce ‘Hare Kù£òa’yı duymamışlardı bile—
ne yapacaktı? Bir tür pratik gerekiyordu.

KüÔük bir Ôocuk ilk kez birşey yazmaya Ôalıştığı zaman, 
sadece bir şekil ya da bir Ôizgi Ôizer, ardından yavaş yavaş 
elini daha hassas şekilde kullanma becerisi kazanır ve kısa 
bir süre sonra bir ‘A’nın ya da bir ‘B’nin doğru şeklini al-
dığını górebiliriz. çrÏla SwåmÏ Mahåråj Batılıları bu şekilde 
cesaretlendirmeye Ôalıştı ve hiÔ kuşkusuz bu bir uygulama 
türüdür. Uygulayıcıların ruh hÕline bağlıdır, onlar bazı be-
lirgin duygulara sahip olurlarsa o zaman Mahåmantra’yı ku-
sursuz bir şekilde zikretmeye hemen başlarlar ve o sırada üst 
düzeyden yardım gelir—Kù£òa Guru formunda yardım eder. 
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Dolayısıyla Ôok faal olan ve her zaman uğraşta olmak 
isteyen biri iÔin Guru’nun talimatı ona belli bir górev ve-
rir ve o górev aracılığıyla kişinin uygulama eğilimi artar, 
kişi bhakti yogada gelişir. O górevin kendisi bir anda bhakti 
yoga kategorisine girebilir. Eğer bir kişi doğru dürüst uy-
gulama yapabilirse ve eğer iÔindeki ózlem onu istiyorsa; o 
górev bir anda bhaktiye dónüşebilir. 

Her şey adanmışın ruh hÕline bağlıdır. Bazısı bağış topla-
maya gider, bir başkası yemek yapabilir, bir diğeri temizlik 
yapabilir, ama karmma mı yoksa bhakti mi diye soruldu-
ğunda her şey adanmışın ruh hÕline bağlıdır. Eğer bir kişi 
Guru’sunun talimatını teslimiyet ruhuyla yerine getirirse bu 
bhaktidir, aksi hÕlde dindar karmmadır. Eğer herhangi bir 
kimse Kutsal Metinlerin ve Guru’nun talimatını izlerse her 
zaman iyi sonuÔ elde eder, ancak bu bhakti demek değil-
dir. İnsanlar amaÔlarının bilincinde değillerse bu herkes iÔin 
büyük bir zorluktur. çrÏla Guru Mahåråj her zaman ‘bilinÔ’ 
kelimesini vurgulamıştır—her şey bilinÔte yaşıyor.

SonuÔ adanmışın zihinsel durumuna bağlıdır. O hÕlde 
kişi óncelikle kalbini temizlemeye Ôalışmalıdır. Kù£òa 
Bhagavad-gÏtå’da şunu sóyledi:

yat karo£i yad aßnåsi, yaj juho£i dadåsi yat
yat tapasyasi kaunteya, tat kuru£va mad arpaòam 

Kù£òa bizim iÔin her şeyi netleştirdi ve bize Ôok kolay 
bir yol verdi: “Yaptığınız her şeyi ve yapmak istediğiniz her 
şeyi—ister yemek yemek, adakta bulunmak, ister bir yere 
gitmek vb. olsun—her şeyi Bana bağla, o zaman bu bhakti 
olur.” Ónce ihtiyacımızın ne olduğunu ve onu elde etmek 
iÔin gereken sürecin ne olduğunu kesinleştirmek gerekir. 
Eğer Kù£òa’ya bhakti-yoga ile ulaşma ihtiyacı iÔindeysek, 
eğer yanılgı ortamında kalmak istemiyorsak ve aşkın dün-
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yaya—kendi yuvamıza— gitmenin gerekli olduğunu du-
yumsuyorsak, o zaman bütün kalbimizle onu elde etmeye 
Ôalışmalıyız. Bunun elde edilebileceği yeri aramalıyız ve 
oradan aldığımız talimatı bütün kalbimizle izlemeliyiz. Her-
kes iÔin esas olan budur, ama koşullar bizi pek Ôok şekilde, 
pek Ôok yere gótürebilir. Biz kendi rotamızda kararlılıkla 
ilerlemeye Ôalışmalı ve kendimize rotadan Ôıkma izni ver-
memeliyiz. İhtiyacımız olan budur.

AdanmıË: Mahåråj, bir sorum var. çrÏla Prabhupåda dün-
yayı terk ettiği zaman, óğrencilerinden Ôoğu onun müstesna 
ibadeti adına adanmışlık hizmetlerine devam ettiler ancak 
Ôok hatalar yaptılar ve hizmetleri bazen yanlış yóne gitti. 
Ardından, çrÏla Guru Mahåråj’ın müstesna ibadeti adına da 
Ôoğu kişiler pek Ôok hatalar yaptılar ve eylemleri zaman za-
man yanlış yóne saptı. 

Dolayısıyla, ben sizden óğrenmek istiyorum, uttama-
adhikåri adanmışa hizmet etmek ne anlama gelir? O insan-
lar neden bóyle hatalar yapıyorlar ve bizler doğru pozisyonu 
doğru olarak nasıl anlayabiliriz?

çrÏla Govinda Mahåråj: Bu bir şekilde kişinin şansın-
dan geliyor. İyi şansa sahip olan rotasından şaşmayacaktır. 
Gurudeva’sından ne aldıysa, onu izlemeye Ôalışacaktır ve 
Ôabası her zaman doğru rotada olacaktır. 

Sorunuz herkes iÔin iyi bir soru: çrÏla SwåmÏ Mahåråj 
ayrıldıktan sonra, onun bazı adanmışları neden yoldan 
Ôıktılar? Aynı şekilde çrÏla Guru Mahåråj’dan sonra da, ba-
zıları rotadan Ôıkıyorlar. Ama neden?

Bu onların sukùtilerine—manevi şanslarına bağlıdır. On-
ların çrÏla SwåmÏ Mahåråj’a hizmet etmiş olduklarını ya da 
çrÏla Guru Mahåråj’a hizmet etmiş olduklarını górüyoruz, 
ama aslında onlar olması gerektiği şekilde, gerÔek hizmet 
bağlantısını elde etmemişler. Bununla beraber, o dónemde, 
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çrÏla Guru Mahåråj’ın ve çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın etkisiy-
le o yetersizliğin üzeri órtülüydü. Adanmışlar coşkuyla pek 
Ôok faaliyetler yaptılar ama aslında adanmış hizmetin ne ol-
duğunu bilmiyorlardı. Gurudeva górünmez olduğu zaman, 
óğrencilerin eksikliklerini kamufle eden etkisi de onunla 
birlikte yok oldu. O dónemde adanmışlardan bazıları ónceki 
karmaşık durumlarına dóndüler ve akılları karıştı. Temelde 
bu onların kendi karmmalarına, iyi şanslarına ve uygulama 
yaşamlarının kalitesine bağlıdır—bu üÔü iyi bir sonuca kat-
kıda bulunacaktır.

Adanmışların neyi uygulamak istediklerini Ôok net olarak 
bilmeleri gerekir, o zaman rotadan sapmayacaklardır—ve 
bunda da kendi iyi şanslarına ve iyi faaliyetlerine gerek var-
dır, yoksa amaÔlarına ulaşmayacaklardır. Biz neyin ne ol-
duğunu fark edebilme kapasitesine sahip olmalıyız. GerÔek 
şu ki, Kù£òa buradayken bile Onun Tanrı Katının Yüce 
Şahsiyeti olduğunu herkes anlayamadı. çißupåla ve Danta-
vakra, Kù£òa ile bir arada olma şansına sahiptiler ama Onun 
kim olduğunu anlayamadılar. Ayrıca pek Ôok kişi Kù£òa’yı 
Kuruk£etra savaş alanında górdü, ama Kù£òa’nın Tanrı Ka-
tının Yüce Şahsiyeti olduğunu anlamadılar. Bu bakımdan 
‘górmenin’ gerisinde belli bir şans devrede olmalıdır. 

çrÏla SwåmÏ Mahåråj ayrıldıktan sonra, yanıltıcı ortam 
Ôok daha büyük bir güÔle geldi. Kù£òa bu maddesel dünyayı 
terk ettiği zaman, o dónemde de yanıltıcı ortam kendisini 
güÔlü bir şekilde tekrar dayattı. Ne zaman büyük bir ruh ay-
rılsa, yanılgı ortamı tarafından belli bir huzursuzluk yaratı-
lır ve bu da zayıf adanmışların—sadece zayıf adanmışların 
değil iyi işÔilerin de—kalplerini yakalayıp ele geÔirmeye 
Ôalışır. Onları ele geÔirmeye Ôalışır. Ancak Guru’larına tam 
anlamıyla teslim olanlar o yanılgıya tutsak olmazlar, iyi 
izdeşÔiler de o yanılgıya düşmezler. Kendi yollarında karar-
lı olmayanlar konumlarını kolayca terk ederler ve bir ólÔüye 
kadar bu bóyle olmuştur. 
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Biz bir sådhu ile yaşayabiliriz ve onun beraberliğine sa-
hip olabiliriz, ama sadece onun yanında yaşamakla gerÔek 
sådhu-saígaya sahip olamayabiliriz. Sådhunun yatağında 
tahtakuruları yaşayabilirler, hatta bitler sådhuya o kadar ya-
kın olabilirler ki saÔlarının iÔinde yaşayabilirler ve kanını 
emebilirler, ama sådhu-saíga bağlantısı iÔinde değildirler! 
Dolayısıyla, şanssız ruhlar rotadan ayrılırlar. Oysa gerÔek 
yol Ôok kolay birşeydir. 

çrÏla Guru Mahåråj’ın yanına ilk geldiğimde bana her za-
man verdiği talimat şuydu: “Ben sana ne talimat verirsem 
onu uygula, zihninin dediğini uygulama.” Ama ben şóyle 
düşündüm: “Zihnim bana her zaman kótü tavsiyede bulun-
muyor ki, arada sırada bana iyi ónerilerde de bulunuyor.” 
Ama çrÏla Guru Mahåråj, iyi bir tavsiye olduğunu düşün-
sem bile, zihnimin tavsiyesini yerine getirmemem gerekti-
ğini sóyledi. “Bu demektir ki, tamamen bana güvenmelisin. 
Benim ihtiyaÔ duyduğum şey senin tam olarak bana güven-
mendir, bana bağlı olmandır.” çrÏla Guru Mahåråj şu şekil-
de ifade etti, “Zihnin sana ne sóylüyor? Onun sana bazen 
iyi, bazen kótü tavsiyede bulunduğunu düşünüyorsun. Ama 
iyi olduğu aşikar olan tavsiyeyi bile yerine getirmeyeceksin. 
Eğer zihninle ilişkide olursan, ona belli bir karşılık vermek 
zorunda kalırsın; bu bakımdan zihninle ilişki kurman gerek-
mez, onun yerine kendin iÔin benden talimat al.”

Bu Ôok kolay bir talimat ama her zaman uygulayamıyo-
ruz, bu yüzden bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. çrÏla Guru 
Mahåråj’ın emrini unutunca başımıza bir sürü dert geliyor. 
Bunun gerisinde iki şey rol oynar: biri şanstır, diğeri ise faa-
liyetimiz. İyi şans gereklidir ve bu da sevå aracılığıyla gelir. 
İyi şans sevå yoluyla gelişir. GerÔek sevå yapabilen iyi bir 
sonuÔ elde edecektir. Bununla beraber, ‘sevå’ yapan ama 
durmadan kendi Ôıkarını düşünen kişiyi bhakti yok sayar, 
bhakti ona ulaşmaz. Çok uzun bir hayat sürebilir ve GauàÏya 
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Misyonunda uzun yıllar kalabilir, ama o gerÔek bhaktiyi 
elde edemeyebilir. 

Bununla ilgili birÔok órnek sadece GauàÏya Misyonunda 
mevcut değildir, tarihin her dóneminde bu tür huzursuzluk-
lar górülebilir. Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta, vb. mevcut-
tur. Ve Hinduizmde bir sürü kanal vardır: çrÏ Råmånuja, 
çaíkaråchåryya, vb. 

Råmånujåchåryya’nın sannyåsÏ óğrencilerinin, Ôok bü-
yük gibi górünen, ama aslında Ôok küÔük olan bir konuda 
bir gün nasıl kavga ettiklerini anlatan ünlü bir óykü vardır. 
Mesele Ôok küÔüktü, ama acımasızca kavga ettiler. Bir kişi 
sannyåsÏlerin giyecekleri giysilerin yerini değiştirmişti. 
İÔlerinden biri Ôok huzursuz oldu ve kavga başladı. Daha 
sonra Råmånuja bir gùhastha adanmışın órneğinden yola 
Ôıkarak kişinin Guru’suna nasıl hizmet etmesi gerektiğini 
gósterdi. Kutsal Metinlerde bunu ve başka pek Ôok órneği 
górebiliriz. çaíkaråchåryya da benzer bir órnek vermiştir.

Aslında, ruhani yolculuğumuz berrak bilince bağlıdır. 
Guru’sundan berrak bilinÔ elde eden kişi rotadan ayrılmaz; 
yoksa herkesin belli ólÔüde yoldan Ôıkma ihtimali mevcuttur.

Gerekli olan şey doğru bilgi Ôizgisinde kalmaktır. Şu 
güÔlü inanca sahip olmalıyız, “Guru’muzu gózü kapalı izle-
yeceğiz.” Pek Ôok yerden duyuyoruz, ‘Guru’muzun verdiği 
yeterli; başkalarından tavsiye almaya gerek yok.’ Ve genel-
de bu Ôok doğrudur. Eğer benim büyük bir düşüncem yoksa, 
büyük, geniş bir bakış aÔım yoksa, o zaman Gurudeva’mı 
Ôok sade bir şekilde izlemeliyim. Bu bazen Ôok iyi yürür, 
ancak her zaman da geÔerli olmaz—Ôünkü bir Guru bir şey 
sóylüyorsa, ya da bir óğüt veriyorsa ve orada beş óğrenci 
bulunuyorsa, şüphesiz, her biri onu diğerlerinden biraz fark-
lı algılar. Her birinin zihni o düşünce üzerinde biraz farklı 
bir şekilde durur, bóylece onlar düşünceyi beş farklı şekilde 
algılarlar. Belki başlangıÔta birbirlerinden Ôok da farklı de-
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ğillerdi, ama farklılıklar ne kadar küÔük olursa olsun, üÔ ya 
da dórt kuşak geÔtikten sonra daha belirgin hÕle gelir. Hatta 
çrÏ Gurudeva’nın kavramından tamamen ayrılır. çrÏmad-
Bhågavatam şóyle ifade etmiştir:

evaì prakùti-vaicitryåt bhidyante matayo-nùòåm
påramparyyena ke£åñcit på£aòàa-matayo pare 

çrÏla Guru Mahåråj bununla ilgili Ôok güzel bir órnek 
vermiştir: tez, antitez ve sentez. Guru belli bir bilgi verdiği 
zaman bu tezdir, ama o bilgi Gurudeva’dan Ôıktığı zaman, 
bir başka cenahtan bir antitez de ortaya Ôıkmak durumunda-
dır. Tezle birlikte antitez de ona paralel olarak büyür. Her 
ikisi de uyum hÕline gelince senteze ulaşılır. Ardından sen-
tez tez olarak belirlenir ve ona karşı Ôıkmak iÔin bir antitez 
gelişir. Dolayısıyla, eğer bir Guru’dan beş óğrenci duyu-
yorsa, beş Ôeşit düşünce gelişir. Düşünceleri de sukùtilerine 
bağlıdır. Rotadan Ôıkmazlarsa iyi sukùtiye sahip olduklarını 
sóyleyebiliriz ve o sukùti hizmetlerinden gelir. Bu bakım-
dan, çrÏla Guru Mahåråj şóyle dedi, “Ben sana ne talimat 
verirsem onu yap, zihninin dediğini yapma.”

Bu nedenledir ki çrÏla Guru Mahåråj Ôok şey okuma-
mızı tavsiye etmedi. çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur da Ôok 
okuma konusunda cesaret vermedi. Ayrıca, ózellikle de 
Maéh’dakilerin okumaya fazla zamanı olmaz. Zamanımız 
hep hizmet zamanıdır. Elimizde fazla zaman yoktur, dolayı-
sıyla ‘diğer bilgileri’ nasıl kazanmaya Ôalışacağız ve o bilgi-
leri edinmek iÔin zamanımızı nasıl harcayabiliriz? 

Bir kişi Sanskrit Ôalışıyor, bir kişi Bengali Ôalışıyor, bir 
başkası ise İngilizce Ôalışıyor—ve zaman harcıyor. Onlar “O 
bilgiyi aldıktan sonra hizmet edeceğim!” şeklinde, ileri tari-
he yazılmış bir Ôek gósteriyorlar. Ama ondan ónce ólmeniz 
ihtimal dahilindedir, óyleyse neden bu şekilde düşünmüyor-
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sunuz? Bu nedenle çrÏla Guru Mahåråj bize Ôalışma yapma 
fırsatı vermedi.

BaşlangıÔta çrÏla Guru Mahåråj bana bir miktar şans ta-
nıdı kuşkusuz, Ôünkü nitelikli değildim. çrÏla Guru Mahåråj 
bana óğrenme fırsatı verdi, ama bir miktar doğru bilgi bana 
gelince, o zaman çrÏla Guru Mahåråj bunun yeterli oldu-
ğunu sóyledi: “Daha fazla okumaya gerek yok, şimdi sevå 
yap.”

Bütün kalbimizle ve ruhumuzla, mümkün olduğunca Ôok 
sevå yapmaya Ôalıştık ve zamanla górdük ki her şey kal-
bimizde kendisini gósteriyor. Biz Kutsal Metinlerden bilgi 
toplamaya Ôalışmıyoruz. çrÏ Brahma-saìhitå’yı daha birkaÔ 
yıl ónce okudum, hÕlbuki buraya katılalı kırk beş yıldan faz-
la oldu! Brahma-saìhitå’yı okumam tam olarak çrÏla Guru 
Mahåråj’ın son günlerine rastlar. 

Bir gün çrÏla Guru Mahåråj’a şu soruyu yónelttim: 
“Mahåråj, jÏva ruh Taéasthå-ßakti’den nasıl dışarı Ôıkar?” 
Cevabı pek Ôok kez duymuş, ama anlayamamıştım, bu 
yüzden çrÏla Guru Mahåråj’a tekrar sordum: “Dünyanın 
yaratılışı ve jÏvaların yaratılışı—bu ne şekilde gerÔekleşir, 
Mahåråj? Lütfen bunu bana tekrar anlatın.”

çrÏla Guru Mahåråj dedi ki, “Oh-oh, Brahma-saìhitå’yı 
okumadın mı?” Ben, “Hayır, Guru Mahåråj, okumadım,” 
dedim. Brahma-saìhitå’dan pek Ôok ßloka bilirdim, Ôünkü 
onları çrila Guru Mahåråj’dan duymuştum, ama kitabı 
okumamıştım. Bunun üzerine çrÏla Guru Mahåråj dedi ki, 
“Oku, sorunun cevabının orada birinci bólümde Ôok net bir 
şekilde aÔıklandığını góreceksin.” Ayrıca kısa bir aÔıklama 
da verdi.

Soru Ôok zordu. JÏva-ruh aşkındır, oysa Måyå-ßakti 
maddesel şeyler üretir. O dişil enerjinin faaliyeti her za-
man maddesel dünyadadır hÕlbuki jÏva aşkındır, Kù£òa da 
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aşkındır. Dolayısıyla aşkın olanla maddesel olan, yaratılı-
şı oluşturmak iÔin ne şekilde birleşirler? Soru buydu. Ama 
çrÏla Guru Mahåråj şu ßloka ile cevap verdi: tal-liígaì 
bhagavån ßambhuè. Kù£òa bakış fırlatır ve prakùti dóllenir—
mayådhak£eòa prakùtiè, søyate sa-caråcaram (Bg.9.10). 
Ve orta pozisyonda, o ‘fırlatış’ çambhu tarafından yapılır. 
Onun konumu budur.

çrÏla Guru Mahåråj şu talimatı verdi, “Brahma-saìhitå’yı 
oku, her şeyin orada aÔıklandığını góreceksin.” Ve Brahma-
saìhitå’yı okuyunca, şunu górüp şaşırdım: “Ah, bütün bil-
gi bu kitabın iÔinde, oysa ben onu daha ónce okumadım. 
çrÏla Guru Mahåråj’ın bize verdiği bilginin tamamı—her 
şey orada mevcut.” Sonra bana şóyle bir düşünce geldi, bu 
çrÏ Brahma-saìhitå’yı yayınlamaya Ôalışmalıyız ve herke-
se dağıtmalıyız. 

Aslında çrÏla Guru Mahåråj, Guru ve Vai£òava’lara 
hizmeti vurguladı, onların merhametiyle o bilgi kalbi-
mizde kendisini gósterecektir. Biz aşkın dünyanın haber-
leriyle ilgili birşeyler biliyoruz, dolayısıyla şimdi bunu 
sóyleyebiliyoruz. ‘Biliyoruz’ demek ‘hissediyoruz’ demek-
tir. Biz belli bir hisse, belli bir duyguya sahip olduğumuzu 
sóyleyebiliriz, uygulamayı izleyerek sizler de mutlaka o his-
lere sahip olacaksınız.

İnanıyorum ki herkes bazı hislere, bazı duygulara sahip-
tir, aksi hÕlde bu Ôizgiye, ózellikle de çrÏla Guru Mahåråj’ın 
Maéh’ına—çrÏla Guru Mahåråj’ın Ôizgisine gelemezler. 
Adanmışlar hislere sahipler ama belki onları her zaman net 
bir şekilde hissedemiyorlar. Hisler zaman zaman hepinize 
geliyor olmalı, yoksa bu adanmışlık rotasında kalmak müm-
kün olmaz. Ama çrÏla Guru Mahåråj’ın óğretilerindeki te-
mel şey Vai£òava’lara hizmet etmek ve Guru’nuzu izlemek-
tir; bu yolla her şeyi elde edeceksiniz.
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çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın óğrencilerinden Ôoğu 
Misyon’unun iÔinde yaşadı. çrÏman Mahåprabhu’nun 
Ôizgisine geldikleri zaman kuşkusuz son derece şanslıy-
dılar, ancak daha sonraları, faaliyetleri bazen Ôok sıkıntı 
Ôekmelerine neden oldu. Bazen neyin ne olduğunu bilme-
diler, bazen de Guru’larının doğrudan rehberliğini elde et-
mediler. Bazı şeyler duymuşlardı, ama bazılarını da duyma-
mışlardı, bu yüzden doğru adanmışlık yapısını kaybettiler 
ve yaptıkları şey sevå hanesine değil karmma hanesine git-
meye başladı. Bóylece, “Biz tatmin oluyoruz. Aşkın bilgi 
bu!” diye düşündüler—iÔlerinden bazıları Måyå tarafından 
kolayca kandırıldı. 

Daima: “Bundan üstünü var ve ben ona ihtiyaÔ duyuyo-
rum,” diye düşünen, durmadan onu arayan ve elde etmeye 
Ôalışan kişi, bóyle bir insan kandırılmayacaktır.

çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın zamanında, her şey onun etki-
siyle sürüp gidiyordu ve o dónemde Ôok az kişi kendi gerÔek 
durumunun ne olduğunu anlayabildi. O şóyle diyordu: “Ben 
ISKCON’um; beni izleyin,” ve onlar da onu izlemeye 
Ôalıştılar ama hangi tarafı, o tarafı mı bu tarafı mı izlemeleri 
gerekir, bilmiyorlardı! çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın misyonu bü-
yürken, adanmışların hizmet ruhu her zaman istikrarlı olma-
dı. Bu pek Ôoğu iÔin büyük bir zorluktu. Bazen Ôok kederli 
idiler bazen de Ôok coşkulu—pek Ôok evre sóz konusudur. 
Bir adanmışın geÔirdiği evreler Kutsal Metinler’de verilmiş-
tir: utsåhamayÏ, ghanataralå, byørabikalpå, vi£ayasaígarå, 
niyamåk£amå, taraígaraígiòÏ. 

Uygulama iÔinde olanlar başlangıÔta Ôok fazla coşku du-
yumsarlar ve Ôok Ôeşitli hizmetler yaparlar, ama daha sonra 
hizmet hÕli sóner. Ardından zihinlerine bir dalga gelebilir ve 
o dalga nedeniyle bir kuşku hÕli doğar. Ondan sonra mad-
desel zevk boyutuyla belli bir bağlantı ve ona paralel olarak 
aşkın dünya ile bir bağlantı gelir. Sonra adeta akılları karışır. 
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O aşamayı aştıkları zaman ónce ni£éhå, kararlılık ve sonra 
ruci, tat gelir ve daha Ôok güÔ kazanırlar. O aşamada bü-
tün engeller arkalarında kalır ve kararlılıkla ilerleyebilirler. 
Adanmışlığın bu evreleri Kutsal Metinlerde aÔıklanmıştır.

Dolayısıyla, dıştan bakıldığında bir kişinin sevå, hizmet 
yapmakta olduğunu górebiliriz, ama bu her zaman gerÔek 
hizmet değildir. Sevå daha fazla sevå getirir, o hÕlde neden 
daha fazla sevå gelmiyor? Belirtilere baktığımız zaman, ba-
zılarının gerÔek sevå yapmadığını sóyleyebiliriz, bu bakım-
dan çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın ve çrÏla Guru Mahåråj’ın ay-
rılışlarından sonra o kişiler bazı zorluklara maruz kaldılar. 

Óyleyse, konumumuz ve hizmetimiz konusunda bilinÔli 
olmalıyız, o zaman bulunduğumuz pozisyondan sapmayız. 
Ama belli bir sapma olsa bile, eğer samimi isek o durumdan 
da kurtulabiliriz.

bhømau skhalita-pådånåì, bhømir evåvalambanam
tvayi jåtåparådhånåì, tvam eva ßaraòaì prabho

Bir bebek yürümeye Ôalışırken, ara sıra yere düşer, ama 
yerden destek alarak tekrar Ôabalar ve birkaÔ gün sonra Ôok 
kolay bir şekilde yürüyebilir. Sadece bununla da kalmaz, 
daha da büyüyünce Ôok hızlı koşabilir. Her şeyi elde eder; 
ama ónce Ôaba góstermelidir, aksi hÕlde birşey kazanamaz. 

Bizler bu bedende yaşarken, her yerde yoldan Ôıkma ihti-
mali vardır. Eğer zihinsel ve fiziksel bedenlerimizin taleple-
rini dinlemezsek rotadan sapmanın saldırısına uğramayız—
aksi hÕlde herkes iÔin rotadan sapma ihtimali vardır.





İkinci Bólüm

çrÏ PurÏ-Dhåm Yolunda
 

Kutsal Lütufları
çrÏla Bhakti Sundar Govinda

Dev-GoswåmÏ Mahåråj’ın bir konuşması

Sizler yarın ózel bir hac yerine gidiyorsunuz. Ora-
da Jagannåtha tapınağının Påòàålar diye bilinen 
hizmetkÕrlarının Ôok ózel bir konuma sahip oldukları-
nı góreceksiniz. Bir deyiş vardır, ‘eğer beni seviyorsan, 
kópeğimi sev.’ Bu, eğer beni seviyorsan, sevgini kópeğime 
de góstereceksin; o zaman beni gerÔekten sevdiğini anlarım, 
demektir. Lord Jagannåth Påòàålara denetÔi konumunu 
vermiştir, bu bakımdan onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bize 
sóz sóylemek düşmez. 

Mahåprasåda dünyanın her yerinde mevcuttur, ama 
Jagannåth-k£etra’da farklıdır. Orada Påòàålar tapınağın 
iÔine herkesin girmesine izin vermezler. Onlar, alt sınıf, 
ya da mleccha olduklarına inandıkları kimselerin tapınağa 
girmesine ózellikle izin vermezler. Ancak Mahåprasåda o 
aynı tapınaktan dışarıya Ôıktığı zaman, onlar en alt sınıftan 
insanların, mlecchaların ellerinden Mahåprasåda yerler. Bu 
da onların bazı gelenekleri izledikleri anlamına gelir. Onlar 
Lord Jagannåth tarafından başlatılan bir geleneği izlerler. 

Råmånujåchåryya o geleneği kırmak istemişti, ama sonu-
cu ne oldu? Råmånujåchåryya, Lord Jagannåth’ın ibadetinin 
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vidhi-mårgaya góre yapılmasını istemişti. Vedalar’da bazı 
kurallar ve yasalar vardır, ózellikle de Manu-saìhitå’da, ve 
Råmånujåchåryya, ibadetin bu kuralları ve yasaları izleye-
rek güvenilir bir şekilde yapılmasını istedi. Påòàåların iba-
det yapma şeklinin geleneksel yol olmadığını, kullandıkları 
mantraların doğru mantralar olmadığını düşündü ve ibade-
tin doğru şekilde yapılmasını istedi. Orada bulunan bütün 
alimler onun tarafından dize getirildiler. Ertesi gün, son top-
lantı gerÔekleşecekti ve Kral, Vedik ibadet şeklinin tanıtımı-
nı yapmaya zorlanacaktı. O gece Råmånujåchåryya uyurken, 
yatağı Kørmmak£etra’ya, üÔ yüz mil uzağa fırlatıldı. Ertesi 
sabah nerede olduğunu merak etti ve Kørmmak£etra’da oldu-
ğunu anladı. O günlerde uÔak yoktu. Birinin onu kloroform-
la bayıltıp uÔakla uzağa gótürmesi mümkün değildi. Ama 
Råmånujåchåryya, tüm refakatÔileriyle birlikte gerÔekten 
Kørmmak£etra’da olduğunu górdü; onları Lord Jagannåth’ın 
Kendisi taşımıştı. Lord Jagannåth ona gónderdiği rüyada da 
şóyle dedi, “Burada Bana verilmekte olan hizmet şekli de-
vam edecek. Lütfen müdahale etme. Git buradan.”

Bóylesine ózel bir mekÕnda kalacak yer bulmak zordur. 
Ama çrÏla Guru Mahåråj’ın etkisi ve Lord Jagannåth’ın 
merhametiyle orada kalacak bir yer bulduk ve şimdi biraz 
daha fazla yere sahip olabildik. Artık çrÏla Guru Mahåråj’ın 
arzusu gerÔekleşti, dolayısıyla Lord Jagannåth’ın bize kar-
şı ózel bir iyi niyet beslediğini górebiliyoruz. Ónceleri, bir 
sürü Ôabaya rağmen oraya gidemedim, oysa şimdi Lord 
Jagannåth her fırsatta beni oraya sürüklüyor. 

Yarın sizlerle birlikte gidebilecek miyim, bilmiyorum. 
Lord Jagannåth’a dua ediyorum, Ôünkü biliyorum ki sadece 
O gótürürse oraya gidebilirim, aksi hÕlde gidemem. Ama 
O hepinizi cezbetmiş bulunuyor. Bu yüzden hepiniz bura-
ya geldiniz ve bu Äßrama’nın sådhularına ve adanmışlarına 
katılıyorsunuz, oraya gitme fırsatı elde ettiniz. Biliyorsunuz, 
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hayatta her durumda para gerekir. Ayakta kalmak ve gün-
lük hayatlarımızı sürdürmek iÔin hep para harcanır. Ancak 
para her şey demek değildir. Eğer param varsa gidebilirim 
diye bir garanti yok. Bu benim hayatımda pek Ôok kez ispat-
lanmış bir gerÔektir. Hepiniz Lord Jagannåth’a dua edin ki 
bizleri oraya güven iÔinde gótürsün ve her birimizin kendi 
sevåmızı yapmakta olduğumuz yere güvenli bir şekilde geri 
getirsin. Bugün tek duamız budur. Dua edecek başka bir ko-
numuz yok.

Bizler gezip górmeye değil bir hac yerine, kutsal bir yere 
gidiyoruz. Oraya gitmek bizi —beden, zihin ve ruh olarak—
arındıracak. Bizler deniz kıyısına gidiyoruz. Mahåprabhu 
şóyle demiştir, “Bugünden itibaren bu okyanus bir mahå-
tÏrtha oldu.” Bu hÕliyle, okyanus büyük bir hac yeridir, 
Ôünkü bütün kutsal nehirlerin suları oraya karışır. Dahası, 
çrÏla Haridås ëhåkur’un ayrılışı sırasında, Mahåprabhu kol-
larında onun bedeniyle dans etti ve bedenini okyanusta yı-
kayınca şóyle dedi, “Bugünden itibaren okyanus gerÔekten 
büyük bir hac yeri hÕline gelmiş oldu.” Neden?

çrÏmad-Bhågavatam’da şóyle denir,

bhavad-vidhå bhågavatås
tÏrthÏ-bhøtåè svayaì vibho

tÏrthÏ-kurvvanti tÏrthåni
 svåntaè-sthena gadåbhùtå

(çrÏmad-Bhågavatam, 1.13.10) 

Gadådhara’yı, Yüce Lord’u her zaman kalplerinde taşı-
yanlar—eğer onlar hac yerlerini arındıramazlarsa kim arın-
dırabilir? Onlar hac yerlerinin beden almış hÕlidirler ve hac-
ca gitmeye ihtiyaÔları yoktur.

Óyleyse neden hac yerlerine giderler? GerÔekten günahkÕr 
olan insanlar hac yerlerini kirletirler. Herkes ve her şey belli 
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bir kapasiyete sahiptir. Biz de belli bir kapasiyete sahibiz, 
yani, günahımızın yükü óylesine büyüktür ki bir hac yeri 
bile bunu hazmedemez. Bir hac yerinin kirlenmesi bu şekil-
de olur. O zaman Yüce Tanrı’yı kalplerinde taşıyan büyük 
şahsiyetler orada górünürler. Kutsal suda yıkanır yıkanmaz, 
su sanki bir temizlik malzemesiyle temizlenmiş gibi arınır. 
Bu onların doğal kapasitesidir. Mahåprabhu bunun en üs-
tün órneğini góstermiştir. Mahåprabhu Haridås ëhåkur’un 
bedenini PurÏ’deki okyanusta yıkadığı zaman orasının en 
büyük hac yeri hÕline geldiğini sóyledi. Haridås ëhåkur 
Lord’un adını günde üÔ yüz bin kere sóylerdi. Yüksek ses-
le zikir yaptığı zaman Ôevresindeki canlı cansız ortamı bile 
arındırırdı. Onun saflığı tartışmasızdır. 

Hindistan’a gelen Batılı adanmışların Jagannåth Tapı-
nağına girmelerine izin verilmeyecek, ama onlar tekrar ve 
tekrar oraya gidiyorlar, Ôünkü Mahåprabhu’nun Jagannåth-
Dhåm’daki Oyunlarının cazibesine kapılıyorlar. 

Mahåprabhu, bütün yerler iÔinde Kuruk£etra’dan fark-
lı olmayan Jagannåth-Dhåm’ı seÔti. Bhaktivinoda ëhåkur 
bizler iÔin en üstün ibadet yerinin Kuruk£etra olduğunu 
sóylemiştir. Neden? Ózlemin en büyük olduğu yer, doyumun 
en üstün olduğu yerdir. Eğer aÔ değilseniz, muhteşem bir zi-
yafetin bile tadına varamazsınız. Óte yandan eğer aÔlıktan 
ólüyorsanız, pirinÔ lapası ya da ıspanak size ambrosia gibi 
gelir. Çocukluğumda sıtma geÔirdim ve doktorum ‘poàer 
bhåt’ diye bir şey tavsiye etti. Poàer bhåtın nasıl yapıldığını 
bilir misiniz? BirkaÔ parÔa tezekle yakılan ateş üzerinde bi-
raz pirinÔ kaynatılır, kaynama Ôok uzun zaman alır. Óyle ki 
pirinÔ saatlerdir kaynıyordu ve ben ne zaman yiyebileceğim 
diye düşünerek kaynayan pirince bakıyordum. 

Kalpten gelen bu talep bizim iÔin en üstün olan şeydir. 
Buna ózlem denir ve bu rågånugå-bhaktidir. 
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kù£òa-bhakti-rasa-bhåvitå matiè
kriyåtåì yadi kuto ´pi labhyate

tatra laulyam api mølyam ekalaì
janma-koéi-sukùtair na labhyate

Kù£òa-bhakti-rasa-bhåvitå matiè türü bir adanmışlık, 
yani kişinin tüm bilincinin Kù£òa’ya aşkla adanma nektarın-
da yıkanması—sıradan bir adanmışlık değildir. Bóylesine 
bir aşk talebi de küÔük bir talep değildir.

Yüce Tanrı’nın Kendisi şóyle der,

sådhavo hùdayam mahyaì
sådhønåì hùdayaì tv aham

mad-anyat te na jånanti
nåhaì tebhyo manåg api

(çrÏmad-Bhågavatam, 9.4.68)

Tanrı, Durvåså Muni’ye diyor ki, “Yapabileceğim hiÔbir 
şey yok. Benim saf adanmışlarım Beni aşklarıyla bağladılar 
ve Ben de onları aşkımla bağladım. Dolayısıyla birbirimize 
borÔluyuz. Tarafsız olamam.”

Yakın tarihte çrÏpåd Keßava Mahåråj şunu sóyledi: “Ben 
tarafsız olamam Ôünkü çrÏla çrÏdhar Mahåråj’dan sannyåsa 
almış bulunuyorum.” çrÏpåd Keßava Mahåråj büyük saygı 
duyduğumuz çrÏla çrÏdhar Mahåråj’ımızın Ruhani Karde-
şiydi. Sannyåsa almadan ónce Vinoda BrahmachårÏ adında 
Ôok ünlü ve nüfuzlu bir brahmacårÏ idi. Bazı brahmacårÏler 
çrÏla Guru Mahåråj’ımızın Maéh’ını devralmak istedikleri 
zaman bir arabulucuya gerek duyuldu. Bu nedenle çrÏpåd 
Keßava Mahåråj’dan arabulucu olmasını rica etmeye karar 
verdiler. çrÏpåd Keßava Mahåråj’a bu ricayla gittiklerinde, 
kendisi onlara şunu sóyledi, “Sizler hepiniz benim Ruhani 
Kardeşlerimsiniz, çrÏla çrÏdhar Mahåråj da óyledir. Ama 
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ben birşey yaptım, ondan sannyåsa aldım. Başımı onun ni-
lüfer ayaklarına sundum, dolayısıyla tarafsız olamam. Bu 
durumda nasıl arabulucu olabilirim?”

O zaman onlar şóyle dediler, “Bu durumda bilin ki orada 
kan dókülecek. Biz hayatımızı vermeye hazırız.” 

çrÏpåd Keßava Mahåråj bunu duyunca şóyle dedi, “Eğer 
siz hayatınızı vermeye hazırsanız, orada bulunan bir kişi de 
hayatınızı almaya hazır demektir, Ôünkü ben tarafsız ola-
mam, kendimi Ôoktan çrÏla çrÏdhar Mahåråj’a satmış bulu-
nuyorum.” 

Bunun üzerine çrÏpåd GoswåmÏ Mahåråj’a gittiler, ama 
amaÔlarına ulaşamadılar. çrÏpåd GoswåmÏ Mahåråj onlara 
aÔıkÔa şóyle dedi, “Eğer siz iki Nepalli getirirseniz ben elli 
Sih getiririm. Ben çrÏla çrÏdhar Mahåråj’dan sannyåsa al-
dım, dolayısıyla ona minnet boÔluyum.”

Yüce Tanrı da adanmış kullarına minnet borÔludur. Ta-
rafsız olamaz.

mayi nirbaddha-hùdayåè
sådhavaè sama-darßanåè

vaße kurvanti måì bhaktyå
sat-striyaè sat-patiì yathå

 (çrÏmad-Bhågavatam, 9.4.66) 

Kù£òa der ki, “Adanmış kullarım Beni sevålarıyla bü-
yülerler. Onların yegÕne talebi Bana hizmettir. Onlar baş-
ka şey istemezler.” Eğer sevå sürecindeyken belli bir coşku 
ya da mutluluk hissederlerse, ihanet ettiklerini düşünürler; 
muhtemelen eğlence haletinde olduklarını hissederler. Bunu 
górmek iÔin Kù£òa onlara bol bol sevå verir. Onlara o kadar 
Ôok sevå verir ki, hizmetle sarhoş olurlar. Kù£òa şóyle düşü-
nür, “Bu da nesi? RådhåråòÏ Beni górünce vecdle doluyor? 
O vecdin derinliği nedir? Onu nasıl ólÔebilirim? ÓlÔemem 
Ôünkü Ben RådhåråòÏ olamam.” Ardından şu gelir:
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ßrÏ-rådhåyåè praòaya-mahimå kÏdùßo vånayaivå-
svådyo yenådbhuta-madhurimå kidùßo vå madÏyaè

saukhyaì cåsyå mad-anubhavataè kÏdùßaì veti lobhåt
tad-bhåvåàhyaè samajani ßacÏgarbha-sindhau harÏnduè

(çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Ädi-lÏlå, 1.6)

(“‘çrÏ Rådhå’nın Aşkının o büyük ihtişamı nedir? çrÏ 
Rådhå’nın zevk aldığı Benim olağanüstü sevgi dolu tatlılı-
ğım ve cazibem nedir? Ve çrÏ Rådhå’nın, Benim tatlılığımı 
ve cazibemi deneyimleyerek duyumsadığı haz nedir?’ Ay—
Kù£òachandra—bu üÔ duyguyu tatma ózlemiyle yanarak, 
çacÏ annenin rahim okyanusundan doğdu.”)

Mahåprabhu, çrÏmati RådhåråòÏ’nin en üstün Rasa’sı olan 
Vipralambha’yı tatmak iÔin Kuruk£etra sayılan Jagannåth-
Dhåm’a gitti. Neden? Çünkü orada çrÏmati RådhåråòÏ şóyle 
düşünür, “Efendim kalbimi parÔalıyor.” çrÏmatÏ RådhåråòÏ 
bilir ki Kù£òa Onun canı ve ruhudur. Oysa Kù£òa’nın orada 
Ôocuklarıyla, dostlarıyla, akrabalarıyla ve kraliÔeleriyle Ôevrili 
olduğunu ve hepsinin dórt bir yanı sardığını górür. O ise soy-
lu toplantılarda genellikle hiÔ ilgi górmeyen, basit bir sütÔü 
kızdır yalnızca. Ama Ona ilgi gósterdiler, üstelik Ôok ózel bir 
şekilde. Ondan, sadece Vùndåvan’da gerÔekleşen Råsa dan-
sını kendilerine góstermesini rica ettiler. Górdükleri zaman 
hayrete düştüler. Şóyle dediler, “Biz bóylesine harikulade 
birşeyi hiÔ deneyimlemedik.” O zaman RådhåråòÏ gülümse-
di. Şóyle dedi, “Ne górdünüz ki? Başsız bir beden, ólü birşey 
górdünüz. GerÔek şeyi górmediniz: onu sadece Vùndåvan’da 
górebilirsiniz. Nerede o Yamunå? Nerede kadamba ağaÔlarının 
olduğu koruluklar? Tavus kuşlarının ve papağanların neşe 
iÔinde ótüşmeleri nerede? Ve nerede kalbimizin Tanrı’sı, flüt 
Ôalan, inek güden Kù£òa? Bunların hiÔbiri burada yok, o hÕlde 
Råsa dansını nasıl olur da burada górebilirsiniz? Górmüş ol-
duğunuz gólgeden ibarettir. Eğer gerÔek olanı górmek istiyor-
sanız, Vùndåvan’a gitmeniz gerekir.” 
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Bir başka vesileyle Kù£òa Uddhava’ya bhaktinin en üstün 
doyumunun ne olduğunu sóyledi.

na tathå me priyatama åtmayonir na ßaíkaraè
na ca saíkar£aòo na ßrÏr-naivåtmå ca yathå bhavån

 (çrÏmad-Bhågavatam, 11.14.15) 

(Sevgili Uddhava’m, Yüce Brahmå, Yüce çiva, Yüce 
Saíkar£aòa, şans tanrıÔası Lak£mÏdevÏ ve hatta Benim ken-
di ózüm bile Benim iÔin senin kadar değerli değildir.”) Ama 
Uddhava şahsen şóyle düşünüyordu,

åsåm aho caraòa-reòu-ju£åm ahaì syåt,
vùndåvane kim api gulma-latau£adhÏnåm

yå dustyajaì svajanam åryya-pathañ ca hitvåbhejur
mukunda-padavÏì ßrutibhir vimùgyåm

 (çrÏmad-Bhågavatam, 10.48.61) 

Uddhava Vùndåvan’a gittiği zaman GopÏlerin Kù£òa’ya 
olan aşklarını, adanmışlıklarını, ona cezboluşlarını ve şefkat-
lerini górmekten fazlasıyla büyülendi, ardından şóyle dedi, 
“Her yaşamda, sadece bir tek şey arzuluyorum: Vùndåvan’da 
bir toz zerresi olmak istiyorum. Sadece o da değil, o tozu 
kabul etmeye layık olanlardan, Vùndåvan’ın bitkilerinden ve 
sarmaşıklarından biri olmak ve ebediyen burada yaşamak 
istiyorum. Burada Vùndåvan ülkesinde, Kù£òa Oyunlarını 
gerÔekleştirmiştir ve Onun refakatÔileri, GopÏler de burada 
gezinirler. Eğer ben ufacık bir sarmaşık olarak doğabilirsem 
ve bóylece onların nilüfer ayaklarının tozu başımın üzerinde 
yer alabilirse, bu benim en üstün şansım olur.”

Kù£òa’nın yücelikleri ve Ondan ayrı oluşun yoğun 
duygusu—Vipralambha işte bóyledir. Mahåprabhu çrÏ 
NÏlåcala-Dhåm’da bizlere Vipralambha’nın en üst sınırını 
góstermiştir.
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Mahåprabhu’yu kalbinin derinliklerinde barındıran 
ve en yüce sevåyı gerÔekleştiren çrÏ Gadådhara Paòàit de 
orada yaşadı. Mahåprabhu sannyåsa aldı ve Jagannåth 
PurÏ’ye gitti ve Onun arzusuyla Lord GopÏnåth zuhur etti. 
PurÏ’ye gidince orada Lord GopÏnåth’ı góreceksiniz. Hem 
Mahåprabhu’nun hisleri hem de Gadådhara Paòàit’in his-
leri çrÏla Guru Mahåråj’ımız tarafından güzel bir ßlokada 
anlatıldı. 

nilåmbhodhitaée sadå svavirahåk£epånvitaì båndhavaì
ßrÏmad-bhågavatÏ kathå madirayå sañjÏvayan bhåti yaè

ßrÏmad-bhågavataì sadå svanayanåßrøpåyanaiè pøjayan
gosvåmi-pravaro gadådhara-vibhur bhøyåd mad ekå gatiè

Gadådhara Paòàit’in nilúfer ayakları bizim yegÕne ha-
zinemizdir. O, yaşam kaynağı olan ve kendisinden sa-
hip olduğu her şeyi alan Lord Gauråíga’nın gózler ónüne 
serdiği Vipralambha okyanusu kıyısında yaşam sürdü. 
Mahåprabhu, Kù£òa’dan ayrı olmanın acısını Ôekiyordu ve 
ayrılık duyguları óylesine yoğundu ki bazen bedeni uzuyor, 
bazen kol ve bacaklarını kaplumbağa gibi iÔeriye Ôekiyor, 
bazen eklemleri Ôózülüyordu. 

Bu şekilde Mahåprabhu, çrÏ Kù£òa’nın ta Kendisi, 
Kù£òa’dan ayrılmanın yoğun acısını yaşadı ve Gadådhara 
Paòàit’ten Kù£òa ile ilgili konular duyarak hayat buldu: Bir 
kişi yoğun acı iÔindeyken ne yapar? Kederinden gózü hiÔbir 
şey górmez ve bir parÔa huzura nasıl kavuşacağını bilemez, 
bu yüzden iÔki iÔer. çrÏ Gadådhara Paòàit, Mahåprabhu’ya 
çrÏmad-Bhågavatam’ın baş dóndürücü konularıyla hayat 
vererek, Ona bu tür iÔki sağladı. O kalbinin Efendisine 
bóyle hizmet etti. 

Peki Gadådhara Paòàit’in ayrılık konusundaki kendi his-
leri nasıldı? O, sevgili Efendisinin karşısında durduğunu 
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ve Ôektiği yoğun acıyla zaman zaman bilincini yitirdiği-
ni górüyor. Mahåprabhu’nun bedeninde terleme, titreme, 
gózyaşları, donup kalma, beden renginin değişmesi gibi 
ayrılıktan kaynaklanan sekiz belirti górülebiliyor, ama bu 
konuda yapabileceği hiÔbir şey yok. Bundan dolayı bü-
yük üzüntü duyuyor, gózlerinden hiÔ durmadan seller gibi 
gózyaşları akıyordu. 

Gadådhara Paòàit ne zaman Bhågavatam okusa, 
Kù£òa’dan ayrı olmanın duygularıyla óylesine deli oluyordu 
ki, gózyaşları sayfadaki harfleri yıkayıp gótürüyordu. Bunun 
ispatı şóyledir, çrÏnivåsa Ächåryya, çrÏmad-Bhågavatam 
üzerinde Ôalışma yapmak iÔin ona geldiği zaman, Gadådhara 
Paòàit şóyle dedi, “Sevgili oğlum, Mahåprabhu’ya 
Bhågavatam okurken kitabımdaki bütün harfler silindi, bu 
yüzden şimdi sana bu kitaptan okuyamam. Lütfen bir yerler-
den bir kitap bul. Mahåprabhu rüyamda bana senin gelece-
ğini sóylerek talimat verdi. Ama kitabının olması gerekiyor. 
Ben her şeyi ezberledim ama senin de bir kitaba ihtiyacın 
var.” Gadådhara Paòàit Bhågavatam’a gózyaşlarıyla bóyle 
ibadet etti. İbadet iÔin herhangi bir malzemeye mi sahip ol-
mak gerekiyor? Kişinin kendi gózyaşları en iyi malzemedir.

İşte bu Gadådhara Paòàit’in nilüfer ayakları bizim ni-
hai hedefimizdir. Büyük saygı duyduğumuz Deity’lerimiz 
Gaura-Gadådhara’dır ve onların sergiledikleri muhteşem 
Vipralambha NÏlåcala-Dhåm’da górüldü.

çrÏ Chaitanya-caritåmùta’da Kù£òa Dåsa Kaviråj 
çrÏmad-Bhågavatam’ın ßlokalarına óylesine derin anlamlar 
yüklemiş ve onlardan óylesine büyük iÔsel zenginlik ortaya 
Ôıkarmıştır ki, bunlar bizim hayal gücümüzün ótesindedir. 
Mahåprabhu Rathayåtrå’da Jagannåth’ı górünce, şóyle dua 
eder:
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 åhuß ca te nalina-nåbha padåravindaì
 yogeßvarair hùdi vicintyam agådha-bodhaiè
saìsåra-køpa-patitottaraòåvalambaì
gehaì ju£åm api manasy udiyåt sadå naè

 (çrÏmad-Bhågavatam, 10.82.49) 

(“Ey nilüfer góbekli Tanrı’m, engin akla sahip en büyük 
yogÏlerin kalplerinde ebediyen meditasyon hedefi olarak ka-
bul edilen Senin nilüfer ayakların, maddesel yaşam kuyusu-
na düşmüş ruhları kurtarmak iÔin yegÕne sığınaktır. O kutsal 
nilüfer ayaklar merhamet bahşederek sıradan ev kadınları 
olan bizlerin kalplerinde górünsün.”)

Ve Chaitanya-caritåmùta’da şu ßlokalarla karşılaşırız: 

anyera hùdaya—mana,        mora mana-vùndåvana,
´mane´ ´vane´ eka kari´ jåni

tåhåí tomåra pada-dvaya,        karåha yadi udaya,
tabe tomåra pøròa kùpå måni

(çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-lÏlå, 13.137)

(Chaitanya Mahåprabhu, çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin ruh 
hÕliyle konuşarak şóyle dedi, ‘Çoğu kişi iÔin zihin ve kalp 
birdir, oysa Benim zihnim Vùndåvan’dan hiÔ ayrılmadığı 
iÔin, zihnimi ve Vùndåvan’ı bir kabul ediyorum. Benim zih-
nim zaten Vùndåvan’dır ve Sen Vùndåvan’ı sevdiğine góre 
nilüfer ayaklarını lütfen oraya koyar mısın? Bunu Senin bü-
yük şefkatin addederim.’”)

pråòa-nåtha, ßuna mora satya nivedana
vraja—åmåra sadana,        tåhåí tomåra saígama,

nå påile nå rahe jÏvana 
 (çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-lÏlå, 13.138)
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(“Sevgili Efendim, ne olur Benim gerÔek teslimiyetimi 
duy. Benim yuvam Vùndåvan’dır ve Ben orada Seninle be-
raber olmayı diliyorum. Ama eğer onu elde etmezsem, o za-
man Benim iÔin yaşamımı sürdürmek Ôok zor olacak.”)

pørve uddhava-dvåre,        ebe såk£åt åmåre,
yoga-jñåne kahilå upåya

tumi—vidagdha, kùpåmaya,        jånaha åmåra hùdaya,
more aiche kahite nå yuyåya

 (çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-lÏlå, 13.139) 

(“Sevgili Kù£òa’m, ónceleri, Sen Mathurå’da kalırken, 
Bana bilgi ve meditasyon óğretmesi iÔin Uddhava’yı 
gónderdin. Şimdi Sen Kendin aynı şeyi sóylüyorsun ama 
benim zihnim bunu kabul etmiyor. Bütün bu yüzeysel 
şeylere zihnimde yer yok. Sen hünerlisin ve lütufkÕrsın 
ve kalbimi iyi biliyorsun—benimle bóyle konuşmak Sana 
yakışmıyor.”)

nahe gopÏ yogeßvara,        pada-kamala tomåra,
dhyåna kari´ påibe santo£a

tomåra våkya-paripåéÏ,        tåra madhye kuéinåéÏ,
ßuni´ gopÏra åro båàhe ro£a

 (çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-lÏlå, 13.141) 

(“‘GopÏler mistik yogÏlere benzemezler. Onlar Senin ni-
lüfer ayakların üzerinde meditasyon yapmaktan ve sózde 
yogÏleri taklit etmekten asla tatmin olmazlar. GopÏlere 
sózde meditasyonu óğretmek bir başka tür sahtekÕrlıktır. 
Onlar kendilerine mistik yoga uygulamaları yapma talima-
tı verilince bundan hiÔ hoşnut olmazlar. Aksine, Sana daha 
Ôok kızarlar.’”) GopÏler ne yoğun ayrılık duygularına sahip-
lermiş! “Sen kime ne anlatıyorsun?” 
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deha-smùti nåhi yåra,        saìsåra-køpa kåhåí tåra,
tåhå haite nå cåhe uddhåra

(çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-lÏlå, 13.142) 

GopÏler diyorlar ki, “İnsanlar maddesel varoluştan kur-
tulmak iÔin Sana ibadet ediyorlar, ama bizim ibadet şekli-
miz o değil. Biz azat edilmek istemiyoruz. Hatta bedenleri-
mizi bile hatırlamıyoruz. Maddesel varoluşu umursadığımız 
nereden Ôıktı? Oysa Sen bizim maddesel varoluştan azat 
edileceğimizi sóylüyorsun!”

Ähuß ca te nalina-nåbha padåravindaì yogeßvarair hùdi 
vicintyam agådha-bodhaiè: “Bu uygulamalar sadece azat 
olmak isteyen kişiler iÔindir. Bizim yegÕne hedefimiz Senin 
nilüfer ayaklarındır.” Tåhåí tomåra pada-dvaya, karåha 
yadi udaya, tabe tomåra pøròa kùpå måni.

NÏlåcala-Dhåm’da bu türden yoğun Vipralambha duygu-
ları alabildiğine gelişmiştir.

caòàÏdåsa, vidyåpati,        råyera nåéaka-gÏti,
karòåmùta, ßrÏ gÏta-govinda

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

 (çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-lÏlå, 2.77)

(“O da vaktini kitap okuyarak ve ChaòàÏdås ile 
Vidyåpati’den şarkılar sóyleyerek ve Jagannåth-vallabha-
nåéaka, Kù£òa-karòåmùta ve GÏta-govinda’dan pasajlar 
dinleyerek geÔirdi. Bóylece çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, 
günlerini ve gecelerini Svarøpa Dåmodara ile Råyå 
Råmånanda’nın yanında üstün vecd iÔinde zikir yaparak ve 
dinleyerek geÔirdi.” 

 İşte sizler yarın o yere gidiyorsunuz. Lord Jagannåth 
merhametiyle sizleri cezbetti. Hepimiz amaÔlarımızın orada 
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gerÔekleştiğini duyumsayacağız ve eğer kendimizi tevazuy-
la sunabilirsek, o zaman eksiksiz olacağız. 

oì pøròam adaè pøròam idaì
 pøròåt pøròam udacyate

pøròasya pøròam ådåya
 pøròam evåvaßi£yate 

(çrÏ îßopani£ad, YakarıË)

Bizler Ôok küÔük olabiliriz, oysa O sonsuzdur. Eğer 
sonsuzla bir ilişki kurabilirsek, o zaman sıfırdan sıfırı 
Ôıkardığınızda nasıl sıfır kalırsa, benzer şekilde sonsuzdan 
sonsuzu Ôıkardığınızda da sonsuz kalır. Dolayısıyla tam ola-
biliriz. Onun iÔin lütfen Jagannåth-Dhåm’a kalbinizde bu 
tür hislerle gidin. 

Mutluluk ve acı her yerde var—evde de, dışarıda da. Ben 
kesinlikle biliyorum ki siz bu tür şeyleri fazla umursamaz-
sınız. Ama yine de, bize bazen bu tür duygular gelir Ôünkü 
maddesel bedenlere sahibiz. Bu beden hiÔbir rahatsızlığa 
katlanmayı sevmeyen şımarık bir Ôocuk gibidir. Rahata, 
konfora sahip oldukÔa daha fazlasını ister. Oysa rahat bizim 
düşmanımızdır. Yaşamımızda bu tür konforlara ihtiyaÔ yok. 

Biz fil olarak, pek Ôok orman yedik bitirdik, aÔlığımız gi-
derilmedi. Domuz olarak, dağlar kadar pislik yedik aÔlığımız 
giderilmedi. Her yaşamda rahatı aradık, ama bulamadık. O 
hÕlde şimdi kendimizi bu tür konforlardan ayırmalı ve Lord 
Kù£òa’yı, Zevk Okyanusunu, bütün Hazların Bedenlenmiş 
HÕlini aramalıyız. Kendimizi bhakti-yogaya inisiye ettirip 
kendi vizyonumuzda Ona sahip olabiliriz. Bu bizim en üs-
tün misyonumuzun gerÔekleşmesini sağlayacaktır ve bizim 
en büyük arzumuzun hedefi de bu olmalıdır. 

Lütfen, oraya kalbinizde bu tür hislerle gidin. Emi-
nim orada bazı sıkıntılar, rahatsızlıklar olacaktır. Oradaki 
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brahmacårÏ Prabhu’larımız Ôok saygıdeğer ve müşfiktirler, 
onlar size her türlü kolaylığı sağlamak iÔin ellerinden geleni 
yapacaklardır, ama yine de bir parÔa riyazet Ôekebilirsiniz.

Lütfen Lord Jagannåth’a bu tür arzularla gidin, yani O, 
merhametiyle gózümüze górünsün ve bize Kutsal Dhåm’ının 
tozunu bahşetsin ki oraya gidebilelim. Bizim yegÕne arzu-
muz ve duamız budur.

våñchå-kalpatarubhyaß ca kùpå-sindhubhya eva ca
patitånåì påvanebhyo vai£òavebhyo namo namaè





ÚÔüncü Bólüm

çrÏ Vùndåvan-Dhåm Yolunda 

Kutsal Lütufları 
çrÏla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj 

tarafından yapılan bir konuşma
 

Mahåprabhu ‘Vùndåvan’ adını duyduğu zaman Bhåva ile, 
Prema ile vecde kapılır ve İlahi Aşkla kendinden geÔerdi. 
çrÏla Kù£òa Dåsa Kaviråj GoswåmÏ, Onun Vùndåvan’daki 
gezilerini anlatırken şóyle dedi, “Onun ruh hÕlini bile ifade 
edemem.”

Mahåprabhu, Lord Jagannåth’ın Rathayåtrå’sı sırasın-
da PurÏ-Dhåm’da iken, Svarøpa Dåmodara şarkı sóyler, 
Mahåprabhu da vecdle dans ederdi. Mahåprabhu Şahsen 
Ôok fazla şarkı sóylemezdi, Svarøpa Dåmodara sóyler, O 
dans ederdi. 

Bir aÔıdan Vùndåvan Ôok zor bir yerdir—giderken, ayrı-
lırken, dolaşırken ya da yaşarken herkes Ôok dikkatli olmak 
zorundadır. Jagadånanda Prabhu Vùndåvan’a gitmek istedi-
ği zaman, Mahåprabhu ona dórt talimat verdi:

ßighra åsiha, tåhåí nå rahiha cira-kåla
govarddhane nå caàiha dekhite ´gopåla´

 (çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Antya-lÏlå, 13.38)
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“Eğer Vùndavan’a gitmek istiyorsan, gidebilirsin, ama 
Ôok uzun kalma. Orada bulunan Gopåla Deity’yi górmek 
iÔin bile olsa Govarddhan Tepesine tırmanma ve her zaman 
Røpa ile Sanåtana’nın yanında kal. Onlardan rehberlik al 
ve onların yanından ayrılma.” Verdiği talimatın üÔü buydu, 
dórdüncüsü ise, “VrajabåsÏ’leri taklit etme.”

Jagadånanda Prabhu Mahåprabhu’nun iyi dostuydu, ken-
disi Satyabhåmå’nın bir enkarnasyonu olarak kabul edilir. 
O, Mahåprabhu’ya olağanüstü bağlıydı ve zaman zaman 
bağlılığını alışılmadık şekillerde gósterirdi. Mahåprabhu 
ona şu talimatı verdi: “Vrajabåsi’leri taklit etme ve onlarla 
samimi ilişkiye girme.”

Jagadånanda Prabhu Kutsal Dhåm’da yaşamanın tüm ya-
salarını ve kurallarını biliyordu ama Mahåprabhu onun Ôok 
da nitelikli olmadığını düşünüyormuş gibi góründü. Bu ne-
denle ona bazı direktifler verdi, “Jagadånanda Vùndåvan’a 
tek başına gitmek istiyor ama ben bunun iyi birşey olduğunu 
hissetmiyorum.” Bu yolla onu pek Ôok kez frenledi. 

Sonunda Jagådananda, Mahåprabhu’nun münzevi hÕlini 
górmekten Ôok büyük üzüntü duydu. Buna tahammül ede-
medi, dolayısıyla Mahåprabhu’nun yanında devamlı kalmak 
istemedi. Onun yerine Vùndåvan’a gitmek istedi. Bunun 
üzerine Mahåprabhu ona şu dórt talimatı verdi ve gitmesi 
iÔin izin verdi: “Gidebilirsin, ama uzun kalma Ôünkü her 
yerde yanılgının, Måyå’nın faaliyeti vardır. Måyå bu mad-
desel dünyada her şeyi órter. Bu Vùndåvan, NabadwÏp ya da 
PurÏ olabilir, ama her yerde Måyå’nın belli bir órtüsü var-
dır ve eğer bóyle yerlerde Ôok uzun süre kalırsan Måyå’nın      
faaliyetine cezbolabilirsin ve Dhåm’a saygısızlıkta buluna-
bilirsin.”

çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur çrÏ NabadwÏp-bhåvataraíga 
adlı kitabında jaàamaya bhømÏ, jala dravya yata åra, der. 
NabadwÏp-Dhåm’da ne górüyorsak hepsi jaàadır, mad-
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deseldir. Ama Måyå, merhametiyle órtüyü kaldırdığı za-
man, o maddesel formun iÔinde Dhåm’ın gerÔek formunu 
góreceğiz. 

Dhåm’ın dış yüzünü górmek bile yarar sağlar, ama eğer 
aparådha, saygısızlık yaparsak, bu bizim ruhani yaşamımı-
za zarar verir. Ve eğer gerÔek transandantal Dhåm’ı doğ-
ru şekilde góremiyorsak, en azından bunun zıddı olan şeyi 
górmemeye Ôalışmalıyız—yani Dhåm’ı sadece maddesel 
olarak górmemeliyiz.

Mahåprabhu çrÏvåsa Paòàit’in evinde yedi gün boyun-
ca Mahåbhåva deneyimledikten sonra, farklı adanmışlar 
Onu farklı Formlarda górdüler. Råmachandra’nın adan-
mışları Mahåprabhu’yu Råmachandra olarak górdüler, 
Vi£òu’nun adanmışları Onu Vi£òu olarak górdüler; diğerle-
ri Onu Nùsiìhadeva Formunda górdüler, diğerleri ise Onu 
Vi£òu’nun değişik enkarnasyonları olarak górdüler.

O toplantıda Mahåprabhu Mukunda Prabhu’ya yasak 
koydu: “Sana darßan vermeyeceğim.”

Mukunda góz yaşları iÔinde, evin dışında kaldı. Adan-
mışlar onu ağlarken górünce, Mahåprabhu’ya haber verdiler, 
“Mukunda Ôok üzgün, Ganj Nehrinde boğularak yaşamına 
son vermek istiyor. Eğer Senin Formunu góremeyecekse be-
denini ayakta tutmak istemiyor. Dışarıda devamlı ağlıyor.”

Mukunda adanmışlarla Mahåprabhu’ya mesaj gónderip 
sordu, “Ne zaman Senin Formunu góreceğim?”

Mahåprabhu şóyle cevap verdi, “Beni milyonlarca do-
ğumdan sonra górebilecek.”

Bunu duyan Mukunda Ôok mutlu oldu ve evin girişin-
de dans etmeye başladı, “Oh, milyonlarca doğumdan sonra 
Mahåprabhu’yu tekrar górebileceğim! O hÕlde hiÔbir soru-
num yok demektir. Onun darßanına sahip olmak iÔin mil-
yonlarca doğuma katlanabilirim.”
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Mahåprabhu bunu duyunca mutlu oldu ve dedi ki, “O şu 
anda milyonlarca doğumu Ôoktan aştı, artık Beni górebilir—
hemen gelebilir.” 

Bunun üzerine adanmışlar Mukunda’yı Ôağırdılar: “Ah 
Mukunda, gel, Mahåprabhu seni Ôağırıyor.” 

Ama Mukunda şóyle dedi, “Mahåprabhu ‘milyonlarca 
doğumdan sonra’ dedi, bu durumda şimdi oraya nasıl gi-
debilirim? Eğer şimdi gidersem Mahåprabhu’nun gerÔek 
Formunu góremem. Sadece milyonlarca doğumdan sonra 
górebilirim, şimdi değil—eğer Onu şimdi ‘górürsem’ bu 
Onu gerÔekten górmek olmayacak, yanılgı olacak. Óyleyse 
neden oraya gideyim? Oraya şimdi gitmek istemiyorum.”

GerÔek bakış aÔısı, gerÔek vizyon gerekir ve esas olan da 
odur. Aksi hÕlde, Deity’yi, Dhåm’ı, ya da herhangi bir şeyi 
górmek góz egzersizinden ibaret olur; gerÔek bakış olmaz 
ve bundan da gerÔek yarar sağlamayız. Ancak Mahåprabhu 
şóyle dedi, “Şimdi onun milyonlarca doğumu geride kaldı, 
artık gelip Beni górebilir.”

Mukunda hata yaptığı ve bu yüzden Mahåprabhu’nun ilk 
başta kendisini reddetmesine neden olduğu iÔin kendi ken-
dini Ôok fazla suÔladı. Daha sonra Mahåprabhu ona Kendi 
gerÔek Formunu gósterdi.

Esasında adanmışlık ve aşkın bilgi olmadan ne gerÔek 
Vùndåvan-Dhåm’ı, ne de Efendimizin Nåma, Røpa, Guòa 
ve LÏlå’sını (Ad, Form, Nitelikler ve Oyunlar) górebiliriz. 
Bunların hepsi aşkındır, dolayısıyla onları maddesel 
gózlerimizle góremeyiz—esas olan odur.

İster Vùndåvan’a gidelim ister NabadwÏp’de kalalım aynı 
şey geÔerlidir, ancak yine de bu yerler Kutsal Dhåm’lardır 
ve iyilikler saÔarlar. Eğer orada saygısızlık etmeden kalır-
sak onun bir damlasına dokunabiliriz. Bu yolla o jyotinin, o 
ışığın parıltısına dokunabiliriz. Dhåm yanılgıyla órtülüdür, 
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ama óyle bile olsa, belli bir ışıltı vardır ve eğer orada ihanet 
etmeden kalırsak, Dhåm’ın parıltısı ya da ışıltısı bize erişe-
bilir. Ama Ôok uzun süre kalırsak gereğinden fazla iÔli dışlı 
oluruz ve o parıltı bizden uzaklaşabilir. O parıltı ışık gibi 
birşeydir, ama ışıktan fazlasıdır, o aşkın dünyadır ve tam 
anlamıyla bilinÔlidir.

Mahåprabhu bizim ders almamız iÔin Jagadånanda’ya 
tavsiyede bulundu, “Vùndåvan’da uzun süre kalma Ôünkü 
saygısızlık yapma ihtimali artar, Govarddhan Tepesine de 
Ôıkma Ôünkü bu Tepe Kù£òa’nın formlarından biridir.” 

Kutsal Metinlerde Govarddhan’ın iki formu olduğundan 
sóz edilir: biri hizmetkÕr olan formdur, diğeri ise adanmış-
ların hizmetini kabul eden Kù£òa’nın Kendi formudur. Bu 
nedenle Mahåprabhu Jagadånanda’ya talimat verdi, “Go-
varddhan Tepesine Ôıkma ve Vùndåvan’da kalırken Røpa 
GoswåmÏ ile Sanåtana GoswåmÏ’nin yanında kal. Onların 
rehberliği altında hiÔbir sorun Ôıkmaz ve saygısızlık yapma 
ihtimali daha az olur. Eğer onlarla kalırsan, hiÔbir saygısız-
lıkta bulunmazsın. Røpa-Sanåtana ile kalmak da büyük so-
rumluluktur, ama Benim emrimle orada güvenli bir şekilde 
kalabilir ve onların rehberliğini alabilirsin.”

Daha sonra Jagadånanda’nın Sanåtana’ya Ôok ófkelendiği 
bir Oyun gerÔekleşti—ama bu onların LÏlå’sı. Aslında 
Jagadånanda Prabhu Mahåprabhu’nun pår£adasıdır (ebedi 
dostudur), ama Mahåprabhu bizlere her zaman adanmış kul-
ları aracılığıyla ders veriyor.

Temel ilke Vùdåvan’a gittiğimiz zaman bir adanmış kulu 
izlememizdir. Kendimizi doğru kavramda tutmak iÔin bir 
åßrayanın, gerÔek bir adanmışın himayesini kabul etmeliyiz, 
yoksa “Ben Vùndåvan’da tek başıma bhajan yapacağım,” 
diye düşünürsek bu bizim iÔin son derece yararsız olur.

çrÏla Prabhupåda Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkur’un 
óğrencilerinin pek Ôoğu orada bhajan yapmak istediler, ama 
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çrÏla Prabhupåda SaraswatÏ ëhåkur bunu onaylamadı. Sa-
dece onaylamamakla kalmadı, şahsen Vùndåvan’a gittikten 
sonra, şu ifadeyi kullandı: “Çok talihsizim, orada doğru dü-
rüst, mükemmel tek bir adanmış bile górmedim.”

O sıralar Vùndåvan’da pek Ôok båbåjÏ vardı, iÔlerinden 
Ôoğu ünlü kişilerdi ve siddha-mahåpuru£alar (mükemmel 
ruhlar) olarak geniş Ôapta óvgü toplamışlardı. Oysa, çrÏla 
Prabhupåda SaraswtÏ ëhåkur ellerini alnına koyup şóyle 
dedi, “Vùndåvan’da bir tek mükemmel Vai£òava górmedim. 
Bu benim talihsizliğim.”

Bu bakımdan bilgimiz konusunda temkinli olmalıyız. 
Bilgi bir tür güÔtür ve akıllıca kullanılması gerekir. Bu tem-
kinli yaklaşım bize kitaplarda verilmiştir. Ama aşkın bilgi 
başka birşeydir; bununla beraber, maddesel bilgiyi bile akıl-
lıca kullanabilirsek belli bir yarar sağlamamız muhakkak-
tır. Bu nedenle Mahåprabhu Jagadånanda Prabhu’ya şóyle 
dedi: “Vùndåvan’dayken bilgini akıllıca kullan, o zaman 
yarar sağlarsın. Røpa ve Sanåtana GoswåmÏ’leri izle; ama 
onların uygulama yaşamlarını, sådhanalarını taklit ederek 
değil, direktiflerini uygulayarak.”

Kutsal Metinler bize şu tavsiyede bulunurlar, “Kù£òa’nın 
dediklerini yerine getirmelisin ama Onun yaptıklarını taklit 
etmeye Ôalışmayacaksın.”

çrÏmad Bhågavatam’ın tavsiyesi şudur, “Kù£òa’yı ya 
da Onun kudretli adanmışlarını taklit etmeyi aklından bile 
geÔirme. Yüce çiva bir zehir okyanusunu hazmetti, ama siz-
ler onu yapacak kapasiteye sahip değilsiniz. Eğer yapmaya 
Ôalışırsanız, ólürsünüz.”

Kutsal Metinler aracılığıyla olduğu gibi, elimizde aşkın 
dünyadan Ôok fazla haber var, ancak onu akıllıca ve doğ-
ru bir şekilde kullanabildiğimiz zaman yarar sağlarız, aksi 
hÕlde kaybedenler oluruz. Her yerde belli bir tehlike vardır, 
dolayısıyla her zaman temkinli yaklaşım iÔinde olmalıyız.



Sri Vrndavan-Dham Yolunda 63

Vùndåvan-Dhåm aşkındır, yine de ‘aşkın’ sózcüğü onu 
gerektiği gibi tanımlamaya yeterli górünmüyor. ‘Manevi 
dünya’ diyebiliriz ama o da yetersizdir. Vùndåvan-Dhåm 
Cinmaya-dhåma’dır, aËkındır, bilinÔlidir, ancak ondan da 
fazlasıdır. 

Røpa GoswåmÏ o dünya ile ve o tür vecdle ilgili Ôok gü-
zel bir ßloka yazdı:

vyatÏtya bhåvanåvartma yaß camatkåra-bhårabhøè
hùdi sattvojjvale båàaì svadate saraso mataè

O, vyatÏtya bhåvanå diyor, yani o boyut bilgimizin en üst 
derecesiyle ulaşabileceğimiz ne varsa hepsinin üzerinde ve 
yukarısındadır. Anlayışımızın fersah fersah ótesindedir; biz-
ler iÔin kavranamazdır, ama aynı zamanda óylesine hoştur 
ki hayal bile edemeyiz. Óte yandan bizim kendi malımızdır 
ve onu elde edebiliriz. Sadece elde edebiliriz değil, bir gün 
mutlaka elde etmeliyiz, aksi hÕlde umudumuz yoktur. Bu-
gün ya da yarın, ya da belki milyonlarca doğumdan sonra, 
ama kesinlikle elde etmeliyiz. Bizler iÔin başka yol yoktur.

çrÏmad-Bhågavatam şóyle der:

nù-deham ådyaì sulabhaì sudurllabhaì
plavaì sukalpaì guru-karòadhåram

mayånukølyena nabhasvateritaì
pumån bhavåbdhiì na taret sa åtmahå

 (çrÏmad-Bhågavatam 11.20.17)

İnsan olarak doğmuş olma şansımızı hemen şu an kullan-
malıyız. Şimdi bu insan bedenine sahibiz ve Kù£òa bilinci 
uygulamak iÔin bu beden Ôok uygundur. Diğer bedenlerde 
órneğin ineklerde, atlarda ya da ağaÔlarda bilinÔ yetersizdir. 
Bizler şanslıyız Ôünkü şimdi bir insan bedenine sahibiz—
üstelik sadece insan bedenine değil, uygun bir yerde doğum 
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almış olan gelişmiş bilince sahip uygar bir insan bedenine 
sahibiz. Balta girmemiş orman adamları değiliz. Dolayısıy-
la gelişmiş bilince sahip bu insan bedeniyle, Kù£òa bilinci 
uygulaması yapma fırsatını kullanmayan kişi intihar ediyor 
demektir. Bir başka şansımız daha olur mu, bilinmez, bu ba-
kımdan bu fırsattan hemen yararlanmalıyız.

AdanmıË: çrÏla Mahåråj, biz İngiliz uygarlığında bugüne 
kadar Goloka yani Cinmaya-dhåma hakkında hiÔbir şey 
duymadık. İngilizcede bu şeyleri doğru dürüst anlatacak 
sózcük yok. Bu bakımdan onları uygun şekilde nasıl ifade 
edeceğiz?

çrÏla Govinda Mahåråj: Biz bir şekilde bir tasvir yapma-
ya Ôalışacağız. Genel bir direktif vermeye Ôalışacağız. çrÏla 
Røpa GoswåmÏ de dizelerinde bunu yaptı:

vyatÏtya bhåvanåvartma yaß camatkåra-bhårabhøè
hùdi sattvojjvale båàaì svadate saraso mataè 

Bu sizin aklınızın ótesindedir, tüm uygarlığınızın, her şe-
yin ótesindedir. Belki kendi uygarlığımızı kusursuz ólÔüde 
bilebiliriz, ama bu onun da ótesindedir.

AdanmıË: Røpa GoswåmÏ bunu Sanskrit ve Bengali 
sózcükler kullanarak ifade edebilir, Siz Kutsal Lütufları da 
óyle. Oysa biz divya sózcüğünü nasıl tercüme edeceğiz? 
Eğer ilahi dersek, bu sadece góksel olanı kapsar; ve eğer 
bilinÔ dersek, bu sadece genel bilinÔtir. Goloka iÔin sózcük 
yok, cinmaya iÔin de sózcük yok. İngilizceye tercüme etme-
miz gerekiyor, ama uygun sózcüklerimiz yok, o zaman ne 
yapacağız?

çrÏla Govinda Mahåråj: Her şeyi doğru bir şekilde ifade 
etmek iÔin kapasitemize góre elimizden gelen Ôabayı her za-
man góstereceğiz. 



Sri Vrndavan-Dham Yolunda 65

Hislerimiz gerÔek olduğunu sóylese de, aslında, kendi 
idrakimiz bile gerÔek olmayabilir. Kendi Ôocukluğumda 
Rådhå-Kù£òa LÏlå ile ilgili şarkılar duyduğum zaman, o 
Oyunları hayal ederken sanki kendimde değilmişim gibi 
otururdum. Orada neler olduğunu, Kù£òa’nın neler yap-
tığını, dostlarının neler yaptığını ve daha pek Ôok şeyi 
gózümde canlandırırdım. Şimdi farklı düşünüyorum, ama o 
dónemde górdüğüm şeyin gerÔek olduğunu düşünmüştüm. 
Ve Go£éhya-lÏlå (Kù£òa’nın sığırtmaÔlık Oyunları) şarkıla-
rını duyduğumda ya da bazen sóylediğimde, tam anlamıyla 
cezbolurdum—yalnız cezbolmakla kalmaz tamamen büyü-
lenirdim. O yanılgıya yenik düşüp kendimi de inek gütmek 
iÔin o grupla gidiyormuş gibi tasavvur ederdim. Bu kuşku-
suz iyilikle dolu birşey, ama şimdi bunun bir tür yanılsama 
olduğunu anlayabiliyorum ve çrÏla Guru Mahåråj’ın lütfuy-
la buna Ôok fazla kapılmaktan korundum. Bóylece bana hiÔ 
kótü tepki gelmedi.

Şimdi o ülkenin tamamına uzaktan ibadet ediyorum, ama 
o dónemde ben gerÔekten de o LÏlå’nın bir parÔası olduğu-
mu düşünüyordum ve yoğun olarak da óyle hissediyordum. 
Şimdi ise bunun belli bir değeri olduğunu, ama gerÔek şey 
olmadığını anlayabiliyorum. Dolayısıyla ortada pek Ôok şey 
olabilir ama her şey maddesel anlayışla karışıktır.

çrÏla Guru Mahåråj ve çrÏpåd Jåjåvar Mahåråj karşılıklı 
konuşurlardı ve bazen o konuşmalar Ôok ağır olurdu. çrÏla 
Guru Mahåråj her zaman bilinÔ Ôizgisini savunurdu oysa 
çrÏpåd Jåjåvar Mahåråj her zaman her şeyi analiz eder ve sı-
nıflandırırdı—her şeyi analitik bakış aÔısıyla górürdü. Ana-
liz etmek, Ôózümlemek her zaman kótü olmayabilir; ama 
bilinÔ boyutunda kalmak istediğiniz zaman, ve eğer orada 
kalabilirseniz, o zaman her şeyi górebilirsiniz, aksi hÕlde 
góremezsiniz. çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur şóyle der:
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vicak£aòa kari´,        dekhite cåhile
haya åíkhi agocara

Herhangi birşeyi analiz etmek isterseniz, o şey gózünüzün 
ónünden kaybolur. Bakmak, incelemek ve analiz etmek iÔin 
o konuyu gózünüzün ónüne getirdiğinizde, konu kaybo-
lacaktır. Eğer o yaklaşım iÔinde olursanız, Ôok zorlanırsı-
nız. Ama eğer gerÔek bilinÔ boyutunda kalırsanız her şey 
gózlerinizin ónüne serilir. 

İki tür górüntü vardır—gerÔek górüntü ve yanıltı-
cı górüntü. Maddesel bilincin bulunduğu yerde, birşey 
górünüyordur, ama onun yanılgı olduğunu sóyleyebiliriz. O 
yanıltıcı górüntü bazen yogÏlerin gücünü uygulayarak ya da 
uyuşturucu kullanarak elde edilebilir, ama hepsi yanıltıcıdır. 
YogÏler duyuları kontrol ederek belli bir bilinÔ boyutunda 
kalabilirler ancak bu gerÔek Kù£òa bilinÔli boyut değildir.

yamådibhir yoga-pathaiè, kåma-lobha-hato muhuè
mukunda-sevayå yadvat, tathåtmåddhå na ßåmyati

(çrÏmad-Bhågavatam 1.6.35)

Yoga uygulaması yoluyla—yama, niyama, åsana, 
pråòåyåma, dhåraòå, dhyåna, vb.— górebileceğimiz şey de 
gólgedir, gerÔek şey değildir. Yoga yoluyla, olsa olsa sadece 
Paramåtmå’nın ışığını górebiliriz ve Onunla belli bir bağ-
lantı kurabiliriz. Ama o yóntemle Kù£òa’nın Oyunlarını ve 
Kù£òa’nın dünyasını elde edemeyiz.

çrÏ Brahma-saìhitå’da şóyle denir:

premåñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaè sadaiva hùdaye£u vilokayanti

yaì ßyåmasundaram acintya-guòa-svarøpaì
govindam ådi puru£aì tam ahaì bhajåmi
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“Kalbim Kù£òa-prema ile dopdolu olunca ve gózlerim 
adanmışlık aşkıyla süslenip o aşkın bakışı kazanınca, o 
zaman kalbimde ve her yerde o Vùndåvan Oyunlarını 
górebileceğim.” 

Adanmışlık ihtiyaÔtır. çrÏla Røpa GoswåmÏ kişinin her 
şeyi hissetmesinin ve górmesinin yalnızca adanmışlıkla 
mümkün olabileceğini aÔıkÔa sóyler. 

Bazen adanmışlar çrÏla Guru Mahåråj’a sorarlardı, “Hare 
Kù£òa Mahåmantra’yı zikrederken ne düşünmem gerekir? 
Deity’yi mi, adanmışları mı, yoksa onları Ôevreleyen şeyleri 
mi düşünmeliyim?”

çrÏla Guru Mahåråj şu cevabı verirdi, “Hayır, hiÔbir şey 
düşünmeyin—sadece ‘Lütfen Formunu góster’ diye çrÏ 
Nåma’ya dua edin ve saygısızlıkta bulunmadan zikir yapın. 
O aşkın Nåma-prabhu kalbinizde górününce, bedeniniz de 
cinmaya-deha, aşkın olacaktır.”

Kutsal Metinler, adanmışlık yaşamının nasıl uygulanaca-
ğı konusunda bize birÔok direktifler verirler. Bunlar belli bir 
şeyi yapabilen bir uzmanın verdiği talimat gibidirler. Elekt-
ronik konusunda uzman olan bir kişi her gün birkaÔ tane 
kayıt cihazı veya radyo yapabilir. Bu onun iÔin Ôok kolaydır. 
Niteliklidir, onun iÔin nasıl yapılacağı konusunda başkaları-
na talimat verebilir: “Eğer şóyle şóyle yaparsan, sen de ni-
telikli hÕle gelirsin ve Ôok kolay birşey olduğunu górürsün.”

Kutsal Metinler de bize benzer şekilde yaklaşırlar. 
Vyåsadeva ve diğer ù£iler ile muniler Ôok ehildirler ve şóyle 
derler, “Eğer bu şekilde uygulama yapmaya Ôalışırsan, Ôok 
kolay olur.” Ama aslında o boyuta gitmek Ôok zordur. Bir 
sürü sıkıntı, bir sürü saygısızlık ve başka engeller olduğunu 
górüyoruz. 

Jeneratórü devreye sokmaya Ôalışırken, ónce mili elle 
Ôevirmek gerekir. Çok fazla güce ihtiyaÔ vardır, külfetlidir 
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ve zordur, ama jeneratór bir kez Ôalışmaya başladı mı, mü-
kemmel güÔ üretebilir—belki bin kilovat ya da daha fazlası-
nı sağlar. Oysa ilk başta, güÔ yaratmak iÔin mili elle devreye 
sokmaya Ôalışınca, bunu yapmak zordur. Benzer şekilde, 
şimdi iÔinde bulunduğumuz aşama bizim iÔin, hiÔ kuşku-
suz, zordur, ama bir kere harekete geÔtik mi kolaylaşır. Uy-
gulama aşamasında kişi birşey hisseder: belli bir mutluluk, 
saflık, coşku ve pek Ôok şey.

Birinci sınıf aşama, en üstün aşama, Kù£òa bilinci bo-
yutunda sarsılmadan kalabildiğimiz zamandır ve bu aşa-
ma paramahaìsa mertebesidir. Pek Ôok yerde, her şeyin 
Kù£òa’dan geldiği ve her şeyin Kù£òa’ya ait olduğu kayıt-
lıdır. Tam anlamıyla o bilinÔte olmak paramahaìsa merte-
besidir. O bilinÔ geldiği zaman her şeye kolayca uyum sağ-
layacağız. Her türlü ortam iÔerisinde, her şeyi hoşgórüyle 
karşılayabileceğiz.

 Kù£òa Pañca-Påòàavaları krallıklarına yerleştirince 
KuntÏdevÏ’ye şóyle dedi, “Artık burada her şey yoluna girdi. 
Burada mutlu mutlu yaşayın. Ben Dvårakå’mı, krallığımı 
górmeye ve orada işlerin nasıl yürüdüğüne bakmaya gidiyo-
rum.” Kù£òa atlı arabayla gitmeye hazırdı ve herkesin kar-
şısında dururken, KuntÏdevÏ Ona yaklaştı ve şóyle dua etti: 

vipadaè santu tåè ßaßvat
 tatra tatra jagad-guro

bhavato darßanaì yat syåd
 apunar bhava-darßanam

 (çrÏmad-Bhågavatam 1.8.25)

“Benim sevgili Kù£òa’m, Sen şimdi bizim Ôok mutlu ol-
duğumuzu düşünüyorsun, ama aslında bu doğru değil. Çok 
üzgünüz Ôünkü Sen Dvårakå’ya dónüyorsun. Ben bu krallığı 
istemiyorum. Sen burada kalsan her şeyden vazgeÔebilirim; 
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ama şimdi kalmayacağın belli, bu nedenle o tehlike dolu 
günler tekrar gelsin ve şimdiki bu ‘mutlu’ günler Ôekip gitsin 
diye dua ediyorum! O tehlikeli dónemleri istiyorum Ôünkü 
tehlike sırasında Senin varlığına sahip oluyoruz ve Senin 
varlığın bütün iyilikleri de beraberinde getiriyor. Kim Senin 
yüzünü górse bu maddesel dünyada bir daha doğum almaz.”

Esas olan nokta şudur, başlangıÔta adanmışlık yaşamı-
mıza başladığımız zaman belli zorluklarla karşılaşmamız 
kaÔınılmazdır, ama bir kere koşmaya başlayınca Ôok kolay 
gideriz. Kù£òa bilincini uygulamanın Ôok kolay birşey ol-
duğunu hissederiz. İnanÔlı boyuta yerleşince hiÔbir sorunu-
muz olmaz. Sadece inanÔlı boyutta kalmak gerekir, o zaman 
arabamız dórt nala gider. Bununla beraber, başlangıÔ kısmı 
zordur Ôünkü ruhumuz ahaíkåra ile órtülüdür, bu yüzden 
ahaíkåra ile ruhu birbirinden ayırt edemeyiz. Dolayısıyla, 
doğru şekilde ayırt etmek iÔin, başlangıÔ aşamasındaki arın-
ma uygulamalarına yoğunlaşmak gereklidir.

ahaíkåranivùttanåì, keßavo nahÏ døragaè
ahaíkåra-yutånåì hi, madhye parvvata-råßayaè

 (Brahma-vaivartta Puråòa) 

Engel egomuzdur, ahaíkåradır. Ahaíkåra sahte ego de-
mektir, ancak bu Ôok kesin bir tanım değil. Ahaíkåra bel-
li türde bir dúnya demektir—iÔindeki pek Ôok şeyle bütün 
bir dünya demektir. “Annem, babam, erkek kardeşim, ka-
rım, evim, bahÔem, her şeyim.... Ve: Ben bunu yapabili-
rim, ben şunu yapabilirim, ben bunu yaptım; benden ónce 
babam bunu yaptı, şunu yaptı....” Ahaíkåra dünyası Ôok 
büyük bir dünyadır! Sadece egodan ibaret değildir; sadece 
‘ego’ demek yeterli olmaz, ahaíkåra genişleyen bir dün-
yadır. Eğer kendimizi o egoist dünyadan uzaklaştırabilir-
sek, bir anda inanÔlı boyuta yerleşebiliriz ve ondan sonra 
hiÔbir sorunumuz kalmaz. Bu bakımdan paramahaìsa 
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mertebesini, ónceki benzetmemizde, Ôalışmaya Ôoktan baş-
lamış ‘jeneratór’ boyutu olarak anlattım. çrÏla Prabhupåda 
Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkur davranışıyla, yazılarıyla 
ve konuşmasıyla paramahaìsa sınıfının fiilen nasıl olduğu-
nu bize óğretmek iÔin bu dünyaya geldi. 

Maddesel yasaya góre pek Ôok şey hatalı olabilir, ama 
her şey Kù£òa’ya aittir. çrÏmad Bhagavad-gÏtå’da (18.17) 
çrÏ Kù£òa Arjjuna’ya şóyle der:

yasya nåhaíkùto bhåvo, buddhir yasya na lipyate
hatvåpi sa imåíl lokån, na hanti na nibadhyate

(“(Mutlak’a karşı olmaktan kaynaklanan) Bencillikten 
ózgür olan ve aklı (dünyevi faaliyetlere) bağımlı olmayan 
kişi—bütün dünyadaki her bir canlı varlığı óldürse bile, hiÔ 
óldürmüş olmaz, ne de bir katilin akıbetinin acısını Ôeker.”)

Kù£òa’nın dikkat Ôektiği nokta şudur, aşkın dünyanın o 
inanÔlı boyutunda kalırsanız hiÔbir günah size dokunmaz.

Uygulamacının yaşamına birÔok işaret gelir. İlk işa-
ret coşkudur—ve çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın ilhamı ile, yeni 
gelen pek Ôok kişi vaazlarında Ôok hevesliydiler. “Gurum 
vaaz vermem gerektiğini sóyledi ve her şeyin Kù£òa’ya 
ait olduğunu sóyledi, her şey Kù£òa’nın malıdır ve bizler 
de Kù£òa’nın hizmetkÕrlarıyız bu nedenle her şeyi kullan-
malıyız.” Bu şekilde büyük coşkuyla Batıda vaaz verdiler. 
Maddesel yasalarımıza góre, órneğin, bir otelden eşya al-
mak Ôirkindir, saygısızlıktır, ama iÔlerinden bazıları bunu 
umursamadılar. Şóyle düşündüler, “Asıl onlar saygısızlık 
yapıyorlar Ôünkü şu zihniyete sahipler, ‘Bu benim malım, 
benim otelim.’ Ama asıl onlar hırsız, biz hırsız değiliz.”

çrÏla SwåmÏ Mahåråj hiÔ kuşku yok ki, Kù£òa bilinci ile 
ilgili gerÔek anlayışı verdi ve eğer biz yüzde yüz saf isek 
o zaman hiÔbir problemimiz olmaz. Ama yüzde yüz saf 
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değilsek ve herhangi bir taklit eğilimi varsa, bazı problemler 
gelebilir. Taklidi fark etmek zordur—ve neyin taklit neyin 
saf olduğunu fark edemiyorsak, problemlerle yüzyüze 
geliriz. Bu nedenle neyin taklit neyin saf olduğunu ayırt 
etmek gerekir.

 çrÏla SwåmÏ Mahåråj Kù£òa bilinci dalgasını bütün dün-
yaya yaydı, şimdi ise çrÏla Guru Mahåråj’ın anlayışını vaaz 
etme zamanı gelmiş bulunuyor. Benim umudum Ôok derin 
bir umut—ben her zaman Ôok büyük umutlar besliyorum—
ve Kù£òa bilincinin bütün dünyaya ne şekilde yayılmakta 
olduğunu górmek beni her zaman şaşırtıyor. 

Mahåprabhu dedi ki:

pùthivÏte åche yata nagarådi-gråma
sarvvatra pracåra haibe mora nåma

 (çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Ädi-lÏlå 17.203)

“Benim Kutsal Adım dünyanın her kentinde ve her 
kóyünde vaaz edilecek.” Bunun sadece birkaÔ yıl iÔinde 
gerÔekleşmiş olması bir mucizedir. Eğer düşünürsek bunun 
nasıl múmkün olduğuna inanamayız. çrÏla SwåmÏ Mahåråj 
Amerika’daki ilk yılında Ôok büyük Ôaba gósterdi, ama 
hiÔbir başarı elde edemedi. Jeneratórün Ôalışması iÔin bir yıl 
boyunca Ôok fazla Ôaba gósterdi; ama Ôalışmaya başlayınca, 
bütün dünya bir anda Kù£òa bilinciyle aydınlandı.

Belki zaman zaman bazı suÔlar işliyor, saygısızlıklar ya-
pıyoruz, hatta belki de zamanın yüzde kırkını saygısızlık 
yaparak geÔiriyoruz. Bu bizim doğuştan gelen hakkımız! 
Bu maddesel dünyada doğum almış olduğumuz iÔin, elimiz-
de olmadan kusurlu işler yapıyoruz. Ama bizi şaşırtan ve 
tahmin edemediğimiz şey, dünyada onca saygısızlık varken 
Kù£òa bilincinin bütün dünyaya nasıl olup da yayıldığıdır. 
çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın vaazının sonuÔlarını górünce bü-
yük coşkuyla doluyoruz. 
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çrÏla Prabhupåda Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkur da 
Kù£òa bilincini yaymak iÔin Ôok Ôaba gósterdi. Gauàiya Maéh 
ilk defa faaliyete başladığında, bütün taklitÔi sampradåyalar 
Ôok korktular ve çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkur’un 
misyonunu óldürmek istediler, onu da óldürmek istediler, 
ama başarılı olmadılar. O Ôok Ôaba gósterdi ve Hindistan’da 
altmış dórt merkez kurdu, ayrıca adanmış kullarını Hindistan 
dışına, Almanya’ya, İngiltere’ye ve Amerika’ya gónderdi. 
O şekilde Ôaba gósterdi ancak denizaşırı vaazlarda o kadar 
da başarılı olamadı. Ayrılışından sonra misyon bazı huzur-
suzluklara sahne oldu, ama óğrencilerinden bazıları, órneğin 
çrÏpåd Bon Mahåråj ve çrÏpåd GoswåmÏ Mahåråj vaaz ver-
mek iÔin Ôok Ôaba gósterdiler.

çrÏpåd GoswåmÏ Mahåråj, çrÏla Prabhupåda SaraswatÏ 
ëhåkur tarafından Londra’ya gónderildi. Bir dónem hiÔ pa-
rası yoktu, meteliksizdi. Bir ocağı vardı ve yemek pişirmek 
iÔin dórt peni koyması gerekiyordu, ama o kadar parası bile 
yoktu. “Ben şimdi ne yapacağım?” diye düşündü. Az sonra 
temizlikÔi ona bir zarf verdi ve masanın altında, ya da kapı-
da bulduğunu sóyledi, “Lütfen ne olduğuna bir bakın,” dedi. 
çrÏpåd GoswåmÏ Mahåråj zarfı aÔtı ve iÔinde 1300 pound 
tutarında bir Ôek górdü. Şaşırıp kaldı!

Daha ónce Baroda Mahåråj’ına bir mektup yazmıştı: “Pa-
rasızlık yüzünden Ôok büyük sıkıntı iÔindeyim, lütfen bana 
bağış olarak birşeyler gónderin”—ve şimdi o para gelmişti. 
Onu acilen ilgilendiren şey kahvaltıydı, yoksa gıda almadığı 
iÔin hastalanacaktı, ama Ôeki nasıl paraya dónüştürecekti? 
O sabah, banka aÔılır aÔılmaz Ôeki bozdurmaya gitti, an-
cak hesabı olmadığı iÔin banka memuru kimlik istedi: “Siz 
Bay GoswåmÏ’siniz, óyle mi? Bunu kanıtlayabilir misiniz?” 
Kimliğini kanıtlayacak herhangi birşeyi yoktu ve Hintli ol-
duğu iÔin belki de bunun Ôok fazla bilincinde değildi. Gel-
gelelim, ónceki gün bir toplantıya katılmış ve fotoğrafı o 
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günkü gazetede yayınlanmıştı. Birden gazetenin tezgahın 
üzerinde durduğunu górdü ve banka memuruna gósterdi, 
“Ben o toplantıya katıldım, bakın fotoğrafım şurada.” Bu-
nun üzerine adam parayı ona hemen verdi!

Her neyse, çrÏpåd GoswåmÏ Mahåråj Londra’da Ôok Ôaba 
gósterdi ama fazla başarı sağlayamadı. Belki İngiliz topra-
ğına bir miktar tohum ekti, ama hatırı sayılır birşeyler elde 
etmekte başarılı olmadığı fazlasıyla doğrudur. çrÏpåd Bon 
Måhåråj da Almanya, Fransa ve Amerika’da Ôaba gósterdi 
ama o da başarılı olamadı.

Yıllar sonra, çrÏla SwåmÏ Mahåråj denedi ve başarılı 
oldu. Hindistan’da vaaz vermeyi de denedi ancak fazla ba-
şarılı olmadı, ama her zaman niyeti, vaaz vermek amacıyla 
Batı’ya gitmek olmuştu ve sonunda bunu yaptı. O óyküyü 
biliyorsunuz: bir yıl boyunca orada birşeyler oluşturmak is-
tedi. Sonra Kù£òa’nın ve Nityånanda Prabhu’nun merhame-
tiyle Ôabası yükselişe geÔti ve ışığı bóylesine kısa bir sürede 
bütün dünyaya yayıldı. Çok şaşırıyorum ve kalbim sevinÔle 
doluyor. “Bu nasıl mümkün oldu?” diye düşünüyorum.

Budizm, ‘çaíkarizm’ ya da başka herhangi bir ‘izm’ 
góründüğü zaman, insanlar tarafından kabul edilmeleri Ôok 
uzun sürdü. Ya da bazen belli bir kavramın yayılmasında 
ve geniş Ôaplı olarak vaaz edilmesinde bir kralın ya da ózel 
bir olayın etkisi yardımcı olurdu. Hangi yoldan olursa ol-
sun, bu genellikle Ôok uzun zaman alırdı. Oysa çrÏla SwåmÏ 
Mahåråj Kù£òa bilincini beş on yıl iÔinde bütün dünyaya 
yaydı. Ve Mahåprabhu bunu ónceden haber verdi:

pùthivÏte åche yata nagarådi-gråma
sarvvatra pracåra haibe mora nåma

Bunu górdüğümüz zaman kalplerimiz mutlulukla do-
luyor ve şóyle düşünüyoruz, “Burada aşkın birşey mevcut 
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olmalı!” Górebiliriz ya da góremeyiz, bu ayrı konu, ancak 
mevcut olduğunu hissedebiliriz.

Bu bakımdan, ben adanmışlarda hemen kusur aramıyo-
rum. Doğulu ve Batılı adanmışlar ne yapıyorlarsa Ôok gü-
zel bir şekilde yapıyorlar diye düşünüyorum. Hemen çrÏla 
SwåmÏ Mahåråj’ı ve çrÏla Guru Maèåråj’ı hatırlıyorum ve 
şóyle hissediyorum, “Belki bir parÔa hatalı yapıyorlar, ama 
bu sorun değil.” 

Ben Kù£òa’nın ve Mahåprabhu’nun arzuları şu anda ne-
dir, bilmiyorum, ancak gerÔek Kù£òa bilinci, hiÔ kuşku yok 
ki, yayılmış bulunuyor, dolayısıyla şartlanmış ruhlar iÔin 
gerÔek ve değerli hizmet fırsatı var. Ve bir şekilde daha da 
fazla yayılması gerektiğini düşünüyorum, bóylece bu yolla 
herkes yarar sağlayacak.

Bu dünyada pek Ôok Ächåryya górüyoruz. Belki hepsi 
mükemmel değiller ama bir şekilde Ôaba gósteriyorlar ve 
hiÔ olmazsa acemilik eğitimi, ilk eğitim veriyorlar. Tahıl 
yetiştirirken óncelikle toprak sürülmeli, ardından tohum 
ekilmeli, sonra sulama vb. işler yapılmalıdır. O nedenle di-
yebiliriz ki Ôalışmalar Ôok güzel gidiyor. 

Bir savaş olduğu zaman, birÔok asker ólür. Dahası, Ôok 
sayıda kadın, Ôocuk, mal varlığı ve diğer şeyler yok olur. 
Savaşta bu kaÔınılmazdır, bóyle olmak durumundadır. Aynı 
şekilde bu da bir tür savaştır—Måyå ile, Durgå ile yapılan 
savaştır. Bir başkaldırıdır. çrÏla SwåmÏ Mahåråj, çrÏla Guru 
Mahåråj ve diğerleri tarafından devrimci bir ortam yaratıl-
mıştır. Dolayısıyla bazıları ólecekler ya da zarar górecekler, 
incinecekler ama Durgå’nın hapisanesinin kapıları kırılmış 
bulunuyor. Aksi hÕlde, dünyanın dórt bir yanındaki insanlar 
nasıl ‘Hare Kù£òa’ sóyleyebilirlerdi? Devrim Ôoktan patlak 
verdi, savaşta bazıları yara alacak bazıları ólecek, ama kapı 
kırıldı ve mahkûmlar Vaikuòéha’ya koşuyorlar. 
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çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur, Kù£òa ve RådhåråòÏ’nin 
Oyunlarını Ôok saygılı bir şekilde tasvir etti. En üstün hede-
fimizin ne olduğunu onun yazılarından anlayabiliriz. İÔinde 
bulunduğumuz şu an pek Ôok kişi değişik şekillerde bazı zor-
luklarla karşılaşıyor olabilir, ancak bu ózel bilgi, bu Kù£òa 
bilinci, Måyå’nın etkisi altında uyumakta olan mahkûmlara 
ulaşacaktır.

Mahkûmlar uyuyorlardı ama bu bilinÔ sayesinde uy-
kudan uyandılar, hapisanede bir isyan başladı, kaÔıyorlar. 
Bu bizim zamanımızda olduğu iÔin Ôok şanslıyız ve bunu 
górüyoruz. GeÔmişte de olabilirdi, gelecekte de olabilirdi 
ama devrimin şimdi gerÔekleştiğini górdüğümüz iÔin Ôok 
şanslıyız. Biz Ôok şeyler górdük, Generallerle ve askerlerle 
bir arada olduk—bu da bizim şansımız. Şimdi hedefimize 
doğru uyumlu bir şekilde ilerleyebilirsek bu hepimiz iÔin 
gerÔekten de Ôok verimli olacak. Hare Kù£òa.





Dórdüncü Bólüm

Kutsal Dhåma İÔinde

Govarddhan’da yapılan tanıtım ve hoşgeldiniz konuşması

çrÏla Ragunåtha Dåsa GoswåmÏ her zaman Giriråja 
Govarddhan’a dua ederdi: nija-nikaéa-nivåsaè dehi govard-
dhana tvam. Røpa GoswåmÏ Prabhu da şóyle dedi:

vaikuòéhåj janito varå madhu-purÏ tatråpi råsotsavåd-
vùndåraòyam udåra-påòi-ramaòåt tatråpi govarddhanaè

rådhå-kuòàam ihåpi gokula-pateè premåmùtåplåvanåt
 kuryyåd asya viråjato giri-taée sevåì vivekÏ na kaè

İlk başta Vaikuòéha-Dhåm’ın Ôok üst bir yer olduğunu 
górebiliriz, ama onun da üzerinde, ondan daha ónemli olan 
yer Mathurå’dır—janito varå madhu-purÏ. Neden? Çün-
kü Kù£òa orada doğdu, bu Onun oradaki LÏlå’sıdır. Oysa 
Nåråyaòa doğum almaz. O bir doğuma sahip değildir, ba-
bası ve annesi yoktur, ama Kù£òa’nın babası ve annesi var-
dır—bu Onun LÏlå’sı iÔindedir. Ve vaikuòéhåj janito varå 
madhu-purÏ tatråpi råsotsavåd... Mathurå’dan da iyisi 
Kù£òa’nın GopÏlerle Oyunlarının geÔtiği Vùndåvan’dır. Ve 
o yerin de üzerinde en üstün yer, çrÏ Govarddhan vardır—
çrÏla Prabhupåda Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkur şóyle 
der; giridhårÏ-gåndharvvikå yathå krÏàå kaila.

 En fazla saygı uyandıran yer, Govarddhan’ın eteğin-
deki Rådhå-kuòàa’dır; orada Kù£òa ve RådhåråòÏ en üs-
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tün Prema-lÏlå’larını gerÔekleştirirler. Biraz aklı olan, 
Govarddhan’da kalmaya Ôalışmalıdır; ve eğer mümkünse, 
Rådhå-kuòàa’da kalabilir. Yine de herkes Rådhå-kuòàa’da 
kalamaz, ama Govarddhan’ın nilüfer ayaklarında kalabilir. 

çrÏla Prabhupåda SaraswatÏ ëhåkur, Govarddhan’ın nilü-
fer ayaklarında kalabileceğimizi ve her gün Rådhå-kuòàa’ya 
gidip Rådhå-kuòàa’ya ve çyåma-kuòàa’ya hizmet edebile-
ceğimizi sóyledi. Adanmış kullar Govarddhan’da kalacaklar 
ve GopÏ-bhåva’ları iÔinde, yani bir GopÏ’nin aşkın hizmet 
ruhu formunda hizmet sunacaklardır. 

GopÏler de Govarddhan’da kalırlar. SakhÏ’ler ve 
MañjarÏ’ler de Govarddhan’da kalırlar ve her gün Rådhå-
Kù£òa’ya olan hizmetleri iÔin Rådhå-kuòàa’ya giderler. 
Gece hepsi birden Rådhå-Kù£òa ile kalmazlar; sadece birkaÔı 
kalır, diğerleri ise Govarddhan’a dóner ve sabah üÔe kadar 
geceyi orada geÔirirler. Sonra saat dórtte Rådhå-kuòàa’daki 
sevålarına tekrar başlarlar ve bütün bir günü orada geÔirirler. 
Rådhå ile Kù£òa uyurken yeniden Govarddhan’a dónerler. O 
süre iÔerisinde sadece Røpa MañjarÏ gibi az sayıda hizmetli 
Rådhå-Kù£òa’ya hizmet amacıyla, Onların nilüfer ayaklarına 
masaj yapmak ve Onlara yemek vermek iÔin orada kalır.

Gece vakti Onlar LÏlå’larıyla meşguldürler, MañjarÏ’ler 
de buna yardım ederler, ama SakhÏ’ler o yere giremezler. 
O sırada oraya sadece MañjarÏ’ler girebilirler. Bazen Kù£òa 
yorgundur ve bir bardak suya Ôok fazla ihtiyaÔ duyar, ama o 
sırada kimse iÔeriye giremez—sadece MañjarÏ’ler girebilir-
ler. Bu Ôok üst birşey ve bizlerin konuşacağı bir konu değil, 
ama bunlar oluyor. 

Bizlere gelince, bizler Govarddhan’ın nilüfer ayaklarında 
kalacağız ve Kù£òa’ya, daha doğrusu çrÏmatÏ RådhåråòÏ’ye 
dua edeceğiz. Govarddhan’da bulunan grubun tamamı 
RådhåråòÏ’ye hizmet eder—aslında onların Kù£òa ile hiÔbir 
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bağlantıları yoktur. Onlar Govarddhan’dan Rådhå-kuòàa’ya 
ve çyåma-kuòàa’ya giderler ve pek Ôok düzenleme yapar-
lar. A£éakålÏya-lÏlå orada gerÔekleşir, başka herhangi bir 
yerde değil, ve müstesna bir şekilde Rådhå-Kù£òa’ya hizmet 
etmek isteyen kişi bu Oyunları düşünecektir. Ama biz şim-
di bu tür şeyleri düşünmüyoruz—maddesel bedenimizle ve 
zihnimizle bunları düşünemeyiz.

dhåmera svarøpa        sphuribe nayane
haiba rådhåra dåsÏ 

çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur, aralıksız zikir yaparken be-
den bilincini unutacağımızı, o zaman çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin 
hizmetkÕrı olan esas formumuzun ortaya Ôıkacağını sóyledi. 
Bu Ôok üst bir şey; ancak bóyle şeyleri hemen dikkate alma-
yacağız Ôünkü Rådhå-Kù£òa’ya ve adanmış kullara saygı-
sızlık yapmamız kaÔınılmaz olur. Biz ‘Vùndåvan,’ diyoruz, 
ama Vùndåvan onunla bağlantılı olan bütün yerlerin birleşi-
mi demektir—Vùndåvan odur. 

jaya rådhe, jaya kù£òa, jaya vùndåvan...
ßyåma-kuòàa, rådhå-kuòàa, giri-govarddhan
kålindÏ jamunå jaya, jaya mahåvan... 

Bütün bu yerler ve daha da fazlası Vùndåvan’a dahildir. Ve 
bu Vùndåvan kóyünde, Kù£òa Ôok farklı LÏlå’larla meşgul-
dür. Bu yerde Kù£òa’nın LÏlå’sı birÔok alanda devam etmek-
tedir. Biz burada Vùndåvan’dayız ve ‘çrÏla çrÏdhar SwåmÏ 
Sevåßram’ımız iÔin bir yer bulabilmek amacıyla dua ediyo-
ruz. RådhåråòÏ’nin bize nerede bir yer vereceğini bilmiyo-
rum, ama buna yaklaşmak sadece duayla mümkündür. Bizler 
sadece dua edebiliriz: “Lütfen, bir parÔa giriş izni ver.”

Aslında giriş iznini RådhåråòÏ vermez. İÔeriye kabul 
SakhÏ’ler tarafından, yani RådhåråòÏ’nin kız arkadaşları 
tarafından lütfedilir. Bizler ózellikle LalitådevÏ’nin gru-
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buna dahiliz ve o grupta MañjarÏ servisinin başı Røpa 
MañjarÏ’dir, LalitådevÏ ise Sahibemizdir. Duamız onun bizi 
alması ve bizi hizmetle górevlendirmesidir. Çok umutluyuz 
Ôünkü LalitådevÏ’nin ruh hÕli Ôok aÔıktır, adeta Nityånanda 
Prabhu’nun yaklaşımı gibidir. O herkese karşı Ôok sevgi do-
ludur ve bütün SakhÏ’lerin başıdır. 

A£éa-SakhÏ’ler yani başlıca sekiz GopÏ şunlardır: Lalitå, 
Vißåkhå, Citrå, Campakalatå, Tuígavidyå, İndurekhå, 
SudevÏ ve RaígadevÏ. LalitådevÏ o grubun lideridir. Ózel 
bir grubu vardır ve onlar aracılığıyla RådhåråòÏ’nin hiz-
metinin yürütülmesini düzenler. Spiritüel formumuzun baş 
Óğretmenidir. Bizler şimdi maddesel bedenler iÔindeyiz, bu 
yüzden onu düşünmeyeceğiz, yine de yaşamımızın hedefi 
odur. Dolayısıyla ona bütün saygımızla ibadet etmeliyiz ve 
Dhåm iÔerisinde saygısızlık yapmamalıyız.

Vùndåvan-Dhåm’da kalmak Ôok zordur. Rådhå-Kù£òa’ya 
karşı müstesna bir hizmet ruh hÕli iÔinde olmalıyız, o ruh 
hÕli burada bize bir yer sağlayabilir. LalitådevÏ’nin merha-
metiyle ve çrÏla Guru Mahåråj’ımız ve Røpa GoswåmÏ ara-
cılığıyla o yeri elde etmek mümkündür. Ve eğer her şeyi 
bóyle górmeye Ôalışırsak, karşımıza hiÔbir sorun Ôıkmaz. 

çrÏla Guru Mahåråj’ın lütfuyla, Vùndåvan-Dhåm’a 
ulaştığımız iÔin son derece şanslıyız. Aslında Vùndåvan 
aşkın dünyadadır ve o aşkın boyuta maddesel bedenimiz-
le ulaşamayız. Ancak burada Mahåprabhu’nun ve çrÏmatÏ 
RådhåråòÏ’nin merhametiyle ózel bir kolaylığa sahibiz. 
Bizler ağzı sımsıkı mühürlenmiş bir bal kavanozundan bal 
almaya Ôalışan arılar gibiyiz; ama onlar o aşkın dünya ile 
bağlantı kurmamız iÔin bize belli bir fırsat verebilirler. Ka-
vanoz sağlamdır ve arılar mührü aÔıp bal alamazlar. Bu sa-
dece bir órnek, ama yine de, bundan durumumuzun neye 
benzediğini anlayabiliriz. Arılar kavanozun dışındalar, 
bizim durumumuz da buna benziyor—ama aynı zamanda 
bala yakınız!
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Vùndåvan-Dhåm’a RådhåråòÏ’nin merhametiyle girebili-
riz. Oysa O, çrÏ Kù£òa’nın hizmetiyle meşguldür ve bizimle 
ilgilenecek zamanı yoktur, ama Onun en zarif, en yakın ve en 
üst refakatÔisi LalitådevÏ’nin merhameti sayesinde, iÔeriye 
girme şansı elde edebiliriz. LalitådevÏ SakhÏ grubunun yani 
RådhåråòÏ’nin arkadaşlarının lideridir; Ôok merhametlidir ve 
bize Vraja-Dhåm’a, Vùndåvan-Dhåm’a giriş izni verebilir. 

Ancak burada bir soru var. Onu istiyor muyuz, istemi-
yor muyuz? Vùndåvan-Dhåm’ı duyuyoruz, ama maddesel 
duyularımızla ve maddesel hislerimizle duyuyoruz. Bu-
nunla beraber, ondan belli bir óz geliyor ve biz şu ifadeyi 
kullanıyoruz, “Biz Vùndåvan-Dhåm’ı seviyoruz.” Ancak, 
çrÏ Harinåma Mahåmantra gibi Vùndåvan-Dhåm da aşkın-
dır. Eğer oraya girmek istiyorsak yakın dostları aracılığıyla, 
çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin ózel merhametine muhtacız ve onu 
sadece olağanüstü ózlem duyma ruh hÕliyle elde edebiliriz. 

çrÏla Røpa GoswåmÏ şóyle dedi;

kù£òa-bhakti-rasa-bhåvitå matiè
krÏyatåì yadi kuto ´pi labhyate

tatra laulyam api mølyam ekalaì
janma-koéi-sukùtair na labhyate

 (çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-lÏlå 8.70) 

Lord’a iyilikle dolu pek Ôok hizmette bulunabiliriz 
ama bu, Vùndåvan-Dhåm’a hizmet etmek iÔin gerekli olan                
gerÔek ózlemin nedeni olmaz. Bizler Vraja-Dhåm’a ya-
kın olanların yakınlığına sahip olmalı, Kù£òa’nın LÏlå’sını 
duymalı ve ßravaòam, kÏrttanam, vi£òoè-smaraòam, påda-
sevanam, vb. ile meşgul olmalıyız. Adanmışlık yolumuzdaki 
o tür faaliyetle bize ilham gelebilir ve çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin 
nedensiz merhametiyle o tür bir adanmışlık ózlemi kalbimi-
ze girebilir; kù£òa-bhakti-rasa-bhåvitå matiè. Bu maddesel 
dünyada bu Ôok enderdir, ancak yaşamımızın en üstün hedefi 
odur. Bizim ona ihtiyacımız var. Maddesel bedenimiz vasıta-
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sıyla, o vecd dolu LÏlå’ya yaklaşamayız, ama Usta’larımızın 
óğreti Ôizgisi sayesinde, Guru-paramparå aracılığıyla biraz 
olsun anlayabiliriz.

ißvaraè paramaè kù£òaè
sac-cid-ånanda-vigrahaè

anådir ådir govindaè
sarvva-kåraòa-kåraòam

(çrÏ Brahma-saìhitå 5.1) 

“Yüce Tanrı, gerÔeğin, bilincin ve sevincin kaynağı Go-
vinda, Kù£òa’dır. O başlangıÔsızdır, varolan her şeyin kay-
nağıdır ve bütün nedenlerin nedenidir.”

Onun pozisyonu budur.

nåma cintåmaòiè kù£òaß caitanya-rasa-vigraha
pøròa ßuddho nitya-mukto ´bhinnatvån nåma nåmiòoè

Kutsal Ad ve Kù£òa birbirlerinden farksızdır. Her ikisi 
de aşkındır, bu nedenle maddesel bilgimizle ve maddesel 
faaliyetimizle o vecde yaklaşamayız. Upani£adlar’da şóyle 
denir:

nåyam åtmå pravacanena labhyo
na medhayå na bahunå ßrutena

yam evai£a vùòute tena labhyas
tasyai£a åtmå vivùòute tanøì svåm

(“Yüce Tanrı ne vaazla, ne engin zekÕyla, ne de Vedalar’a 
vakıf olmakla elde edilebilir. Onu yalnızca bizzat Kendisi 
tarafından seÔilen kişi elde edebilir. Bóyle bir kişiye O Ken-
di Formunu gósterir.”)

Úst mertebeden nedensiz merhamet gelip düşmüş bir ruha 
dokunduğu zaman, o kişi anlayabilir: “Bana birşey dokunu-
yor, o şey Ôok üstün ve iyilikle dolu.” Órneğin yanımdan 
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bir karınca geÔse ve ben ona dokunsam, karınca kendisine 
dokunulduğunu anlayabilir. Her şey benim kontrolümdedir, 
onun değil. Parmağımı Ôekince şóyle düşünür, “Oh, gelen 
ve bana dokunan her ne ise şimdi gitti.” Bu durumda kendi 
şahsiyetini dayatma ihtimali yoktur, durumu kontrol edecek 
ózgür iradesi yoktur.

Kù£òa buna benzer. O Aşkın Bilginin Kendisi aşağı inip 
bize dokunduğu zaman, o an, bunu anlayabiliriz, aksi hÕlde 
anlama ihtimalimiz yoktur. Bu mekanik birşey değildir. Bir 
ihtimal mevcuttur—yam evai£a vùòute tena labhyas eğer biz 
katışıksız mükemmel adanmışlığımızla çrÏ Kù£òa’nın nilü-
fer ayaklarına sığınırsak, o zaman Kù£òa bize karşı merha-
metli olmak durumundadır; ve bu da bize bir parÔa umut ve-
rir. Her şey Kù£òa’nın tatlı iradesine bağlıdır, ancak bu yolla 
belli bir konuma ulaşabiliriz ve aşkın dünyaya girebiliriz.

Neden ibadet etmek vb. başka tür faaliyetler yapıyoruz? 
Bizim uygulamamız kendimiz dahil her şeyi Kù£òa’nın ni-
lüfer ayaklarına adamaktır. Bu şekilde uygulama yapmaya 
Ôalışıyoruz.

Ama Kù£òa Bhagavad-gÏtå’da şóyle dedi:

sarvva-dharmmån parrityajya, måm ekaì ßaraòaì vraja
ahaì tvåì sarvva-påpebhyo, mok£ayi£yåmi må ßucaè 

(Bhagavad-gÏtå 18.66)

“Her türlü dini tamamen reddederek, sadece Bana sığın. 
Ben seni bütün günahlardan ózgür kılarım. Umutsuzluğa 
kapılma.”

yat karo£i yad aßnåsi, yaj juho£i dadåsi yat
yat tapasyasi kaunteya, tat kuru£va mad-arpaòam

(“Ey Arjjuna, KuntÏ’nin oğlu, genel veya kutsal metinle-
re dayalı hangi tür eylem yaparsan yap; ne yersen ye; adak 
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olarak ne sunarsan sun; bağış olarak ne verirsen ver; ve ne 
tür riyazet uygularsan uygula ya da hangi yemine bağlı ka-
lırsan kal, yaptığın her şey Bana bir sunu olmalıdır.”)

Bunun gibi pek Ôok ßloka var. Bir diğeri ise şóyle:

daivÏ hy e£å guòamayÏ
mama måyå duratyayå

måm eva ye prapadyante
måyåm etåì taranti te

“Doğanın üÔ hÕlinden oluşan Benim bu uhrevÅ, doğaüs-
tü, dışsal kudretimi aşmak elbette zordur. Bununla beraber, 
sadece Bana sığınan ve tamamen Bana teslim olanlar, başa 
Ôıkılması neredeyse imkÕnsız olan bu yanılgıyı kesinlikle 
aşabilirler.”

Kù£òa nilüfer ayaklarına tam teslimiyet ister, eğer biz 
bunu yaparsak O bütün sorumluluğumuzu üstlenir ve bizi 
aldığı zaman bedenlerimiz aşkın hÕle gelir. 

dik£å-kåle bhakta kare åtma-samarpaòa
sei-kåle kù£òa tåre kare åtma-sama

sei deha kare tåra cid-ånanda-maya
apråkùta-dehe tåíra caraòa bhajaya

(çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Antya-lÏlå 4.192 & 193)

Şartlanmış ruh çrÏ Kù£òa’nın nilüfer ayaklarına sığınınca, 
Kù£òa onu alır ve ne eksiği varsa giderir. Onu o aşkın pozis-
yonda mükemmel yaparak, gerekli olan ne varsa ona verir. 
Esas olan şey adanmışlıktır. Tam anlamıyla teslim olmuş bir 
ruh kendisi iÔin sorumluluk taşımaz. 

månasa, deho, geho, yo kichø mor
arpiluí tuwå pade, nanda-kißor
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sampade bipade, jÏvane-maraòe
dåy mama gelå, tuwå o-pada baraòe... 

 (çaraòågati)

çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur der ki, “Neye sahipsem, her 
şeyi Kù£òa’nın nilüfer ayaklarına sunuyorum. Neye sahibim 
bilmiyorum, ama ne varsa lütfen onu Kendi hizmetin iÔin 
al, bugünden itibaren kendim iÔin hiÔbir sorumluluk taşımı-
yorum. Bu bedeni ayakta tutarsın ya da tutmazsın, bu Senin 
meselen benim değil. Ben sadece Senin kutsal nilüfer ayak-
larına hizmet etmeye Ôalışacağım.” 

Şartlanmış ruh Kù£òa’nın nilüfer ayaklarına sığınınca, 
Kù£òa o şartlanmış ruhu Kendi malı sayar. 

rak£a karabi tuhuí nißcaya jåni
påna karabuí håm yåmuna-påni

Bhaktivinoda ëhåkur çaraòågati’de şóyle dedi, “Bizi 
korumak durumundasın. Bu senin górevin, biliyorum, do-
layısıyla ne korkum olabilir? Kåliya Gólünün kirli sularına 
korkusuzca atlayabilirim—her şeyi yapabilirim.”

Burada esas olan şeyi górebiliriz: Kù£òa’ya inanÔ. İnanÔlı 
dünya, gerÔek aşkın dünya odur. O dünyada inanÔ ana da-
yanaktır—ana temeldir. Biz orada tam inancımızla yaşadı-
ğımız zaman, hayattaki en üstün yararın en üstün sonucuna 
ulaşacağız. 

Şu órneği duymuşsunuzdur. Eğer bir polis memuru hır-
sızları kovalarken yanlışlıkla birini óldürürse, eylemlerinin 
bütün sorumluluğunu, hatta yaptığı yanlışları, devlet üstle-
nir, polis memuru değil. Onun sorumluluğu sadece hırsızları 
yakalamaktır—górevi budur. Bu temel noktadır.

Teslimiyetten sonra, yaptığımız şeylerin sonucu Kù£òa’ya 
gider, bize gelmez, ama o teslimiyet mükemmel olmalıdır. 
Şartlanmış ruhun ilk niteliği budur. Sonrasında, her şey 
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Kù£òa’ya bağlıdır; şartlanmış ruhun sorumluluğunu hangi 
şekilde üstleneceğini sadece O bilir.

Kù£òa’nın Oyunları ve adanmış kulları vasıtasıyla 
Kù£òa’nın neyi isteyip neyi istemediğini anlayabilirsiniz. Eğer 
o bilgiyi kazanmak iÔin Ôaba gósterirseniz ve adanmışlığınızı 
o ortamda sürdürürseniz, hiÔbir yónden korkunuz olmaz.

Bu tavsiye, ilk ve ikinci eğitimimiz kategorisine girer. 
Ama en üstün konum, çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin refakatÔilerinin 
merhametiyle gelir. Eğer olağanüstü ózleme, hasrete sahip-
sek, o zaman bize gelecektir. Kimin ózlemi ózel bir niteli-
ğe—Madhura-rasa ózlemine—sahipse onu elde edecektir. 
Bu doğrudur. Bizi bir parÔa şanslı kılan yalnızca o LÏlå’ya 
duyulan ózlemdir.

çrÏla Dåsa GoswåmÏ’nin oyunlarında bunu górebiliriz:

åßåbharair-amùta-sindhu-mayaiè kathañcit
kålo mayåtigamitaè kila såmprataì hi

tvaì cet kùpaì mayi vidhåsyasi naiva kiì me
prånair vraje ma ca baroru bakårinåpi 

çrÏla Raghunåth Dåsa GoswåmÏ yaşamını, yaklaşık sek-
sen yılı, bu ózel ózlemle Vùndåvan-Dhåm’da geÔirdi. Bu 
ózlem hÕlinin jiva-ruha nasıl gelebileceğini—ve ne kadar 
mükemmel bir şekilde gelebileceğini, kendi konumu ve 
lÏlåsı vasıtasıyla gósterdi.

çrÏman Mahåprabhu bu maddesel dünyada Mahåbhåva 
da dahil, her türlü Bhåvayı gósterdi. Bunu tattı, Kù£òa da tat-
tı, seÔkin ruhlar ise hem bunu hem de Mahåprabhu’nun do-
nanımını ve yakın dostlarını górebilirler. SeÔkin ruha góre, 
her şey ona hedefine doğru nasıl yol alacağını gósterir. 

Dåsa GoswåmÏ şóyle dedi, “Ben sadece Senin merhame-
tini bekliyorum. Ey RådhåråòÏ, eğer Sen merhamet etmez-
sen, sanırım Vùndåvan-Dhåm’daki hayatım boşa geÔmiş 
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demektir. Hatta, Kù£òa’nın merhametini bile istemem. Eğer 
orada Senin merhametin yoksa Kù£òa’yı ne yapayım. Sen 
Kù£òa’nın Yüce HizmetkÕrısın ve ben sadece Senin rehber-
liğin altında o hizmeti isterim. Senin bağlantın olmadan hiz-
met almayacağım, biliyorum, bu yüzde yüz kesin.

“Kù£òa’nın pek Ôok formu vardır, oysa: “Rådhå-saíge 
yadå bhåti, tadå ‘madana-mohitaè’” Sen Kù£òa ile bera-
berken, Kù£òa’nın mükemmel vecd formu iÔinde olduğu-
nu górebiliyoruz. Onun iÔin, Senin merhametine ihtiyacım 
var. Bütün vaktimi Senin merhametin iÔin harcadım. Benim 
yegÕne duam şudur, ‘Lütfen başımın üzerine merhametini 
bahşet.’ Ben Senin nilüfer ayaklarına hizmet etme ihtiyacı 
iÔindeyim. Sen olmadan Kù£òa’nın beraberliğini istemem; 
Kù£òa’ya bu türlü bir hizmetin değeri yok. Senin hizmetin 
olmadan Kù£òa mutlu olmaz ve ben de Senin hizmetini yap-
mak istiyorum.”

Kù£òa ßåstrada şóyle der:

...mad bhaktånåì ca ye bhaktås, te me bhaktatamåè matåè 

 (“Benim sevgili Partha’m, Benim kulum olduğunu iddia 
eden aslında Benim kulum değildir. Sadece Benim adanmış 
kulumun kulu olan kişi Benim gerÔek kulumdur.”)

çrÏmad-Bhågavatam’da, çrÏmad Bhagavad-gÏtå’da ve di-
ğer yerlerde bu noktayı ifade eden pek Ôok ßloka górebiliriz. 

Bu nedenle çrÏla Dåsa GoswåmÏ der ki: “Kù£òa adan-
mış kullarının beraberliğinden Ôok hoşnuttur; dolayısıy-
la ben Senin merhametine muhtacım, benim tek umudum 
budur. Bu bir gün elime geÔmelidir. Ama bütün ómrümü 
burada Rådhå-kuòàa’da geÔirdim ve hÕlÕ ona sahip deği-
lim!” çrÏla Dåsa GoswåmÏ bóyle dua ediyor. Onun tutkusu 
sadece çrÏmatÏ RådhåråòÏ’ye hizmet etmektir. Ve çrÏmatÏ 
RådhåråòÏ’nin yakın dostlarının ózel merhameti sayesinde 
bizler o türlü bir ózlem elde edebiliriz.
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çrÏla Narottama ëhåkura bir şarkıda şóyle yazdı: nitåiyer 
koruòå habe, braje rådhå-kù£òa påbe. Nityånanda Prabhu 
bizim oraya girmemize izin verebilir, O bize pasaportu ve-
rebilir. Ancak o dünyaya, o inanÔ dolu hizmet dünyasına 
girmemiz iÔin gereken vizeyi sadece çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin 
dostları verebilirler. Bunun iÔin çrÏla Guru Mahåråj’ımıza 
dua ediyoruz. O çrÏmatÏ RådhåråòÏ’den farkı olmayan tem-
silcidir.

åcåryyaì måì vijånÏyån, nåvamanyeta karhicit
na marttya buddhyåsøyeta, sarvva deva-mayo guruè 

 (çrÏmad-Bhågavatam 11.17.27)

Kù£òa’nın Kendisi Guru formunda górünür, ama biz 
Guru’nun gerÔek formunu górünce, o zaman onun çrÏ 
Kù£òa’nın En Ústün HizmetkÕrı olduğunu anlayacağız. 

çrÏla Vißvanåth ChakravartÏ ëhåkur Gurvvå£éaka’sında 
şóyle der:

yasya prasådåd bhagavat-prasådo
yasyåprasådån na gatiè kuto ´pi

dhyåyan stuvaìs tasya yaßas tri-sandhyaì
vande guroè ßrÏ-caraòåravindam

nikuñja-yøno rati-keli-siddhyai
 yå yålibhir yuktir apek£aòÏyå

tatråti-dåk£yåd ati-vallabhasya
vande guroè ßrÏ-caraòåravindam

Bu ßlokalardan çrÏ Gurudeva’nın pozisyonunu anlayabi-
liriz. çrÏla Prabhupåda SaraswatÏ ëhåkur dedi ki, eğer daha 
üst bir idrake sahip olursak, Gurudeva’yı çrÏmatÏ RådhåråòÏ 
olarak yani çrÏ Kù£òa’nın En Ústün HizmetkÕrı olarak 
górebiliriz. O bakışı kazanmak iÔin çrÏla Guru Mahåråj’ın 
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merhametine muhtacız. Bu türlü bir merhamet olmadan Gü-
zel GerÔekliğin bahÔesine—o aşkın dünyaya giremeyiz.

çrÏla Guru Mahåråj’ın lütfuyla bizler burada toplandık 
ve Gurudeva’nın nilüfer ayaklarının merhametini istiyoruz. 
Eğer çrÏla Guru Mahåråj mükemmel merhamet dalgasıyla 
kalplerimize dalarsa, o zaman o aşkın dünyaya giriş izni ka-
zanmamız kaÔınılmazdır. 

çrÏla Guru Mahåråj pek Ôok kez Kù£òa-lÏlåyı aÔıkladı 
ve óvdü ve her seferinde bize bir miktar ipucu verdi: biz 
LalitådevÏ’de var olan hizmet ruh hÕlini izlemeliyiz.

LalitådevÏ’nin hizmet ruh hÕli günde yirmi dórt saat 
aralıksız hizmettir ve bu türlü bir ruh hÕli, grubunun tama-
mına yayılır. Sadece yayılmakla kalmaz, bütün gruplar da 
LalitådevÏ’nin hizmetiyle aydınlanırlar. Dolayısıyla, onla-
rın merhametini almak gerekir ve bu da sadece çrÏla Guru 
Mahåråj’ın lütfuyla mümkündür—başka yolla mümkün de-
ğildir. Bunun nedeni onun Røpanuga Sampradåya’yı Elinde 
Tutan pozisyonunda olmasındandır. O LalitådevÏ’nin en üs-
tün hizmetkÕrıdır ve o hizmetkÕr çrÏmatÏ Røpa MañjarÏ’dir.

çrÏman Mahåprabhu Sampradåya’sının sorumluluğunu 
çrÏla Røpa GoswåmÏ’ye verdi. Bizim bağlantımız bu şekil-
dedir ve bir gün onların hizmeti iÔin olan ilahi beklentimizi 
gerÔekleştirmemiz gerekir. Bizim yegÕne umudumuz budur.





 Beşinci Bólüm

Ruhani Mücevherler Úlkesi

çrÏ Vùndåvan-Dhåm’da daha neler var…

Maéh’ımıza dünyanın her kóşesinden adanmışlar geli-
yor ve birlikte yaşıyoruz. Gelen kişiler Bengali, İngiliz-
ce ya da Hindi bilmiyorlar, ama her zaman yumuşak baş-
lılar, hizmet etmeye Ôalışıyorlar ve ediyorlar da. Bu nasıl 
mümkün oluyor? Bu sadece çrÏ Guru’nun nedensiz lütfuyla 
gerÔekleşebilir.

çrÏla Guru Mahåråj kendi bilincini, çrÏla Røpa GoswåmÏ 
Ôizgisiyle gelen kavramı yaydı, sizler de o hizmet Ôizgisinde 
uğraş verme şansını elde ediyorsunuz. Hepiniz İngilizce bile 
konuşamıyorsunuz, ama hizmet yapıyorsunuz. Bunu górmek 
bazen bana bir mucize gibi geliyor. Sadece şefkat, sevgi ve 
hizmet ruhu bize yardım edebilir ve sizler de buna sahipsi-
niz. Bu sizin ózelliğiniz ve size hizmet etmek—o da benim 
ózelliğim. Bu şekilde aramızda hiÔbir problem olamaz. 

Biz her zaman çrÏla Guru Mahåråj’ın arzusuna ve ruh 
hÕline hizmet etmeye Ôalışıyoruz, buraya onun iÔin geldik. 
çrÏla Guru Mahåråj son olarak bana şóyle dedi, “Gelecek-
te Ôok fazla maéh yapmaya Ôalışma. Maéh yónetmek Ôok 
zordur ve zamanının tamamı yónetimle geÔer. Dolayısıyla, 
sadece PurÏ-Dhåm’da bir måth yap ve eğer mümkün olur-
sa, adanmışlar iÔin Vùndåvan-Dhåm’da bir bhajan åßrama 
kurmaya Ôalışabilirsin.” Onun arzusu buydu. Ve şimdi—
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PurÏ, Vùndåvan ve NabadwÏp-Dhåm’da bu gerÔekleşti. Tüm 
adanmışlarla birlikte çrÏla Guru Mahåråj’ın istek ve arzusu-
nu yerine getirmeye Ôalışıyorum. 

Ben çrila Guru Mahåråj’ı tanıyorum, ona güveniyo-
rum ve inanıyorum ve onun nedensiz merhametiyle burada 
adanmışlar iÔin bir bhajan åßrama kurmaya Ôalışabiliriz ve 
kurmalıyız da. çrÏla Guru Mahåråj maéh demedi, “Bhajan 
åßrama” dedi.

Kim Vùndåvan’a gelirse, bir miktar sevå yapmaya 
Ôalışmalıdır. Bhajan demek, sevå, hizmet demektir. Biz bura-
da ticaret yapmıyoruz. Vùndåvan’a, Guru’ya ve Vai£òava’ya 
hizmet etme ruh hÕli bize gelince, Rådhå-Kù£òa’ya hizmet 
yaklaşımı bize gelince, işte o zaman Vùndåvan’da kalmaya 
Ôalışacağız. Kim bu ruh hÕline sahipse, Vùndåvan’da kala-
bilir ve o tür adanmış iÔin bizim burada bir bhajan åßrama 
yapmamız gerekir.

Bazen birkaÔ adanmış Vùndåvan’da kalma niyetinde 
olabilir, ama onlar Vùndåvan’da bal kavanozunun dışında-
ki arı gibi kalıyorlar. Ne yapıyorlar? Kısa bir süre ónce bir 
adanmış beni górmeye geldi, şimdi burada Vùndåvan’da ya-
şıyor, ama ne yapıyor? Bir inek aldı ve ailesine bakıyor—
Bengal’deyken yaptığının aynısını yapıyor. Ruh hÕli, yak-
laşımı iyi Ôünkü Vùndåvan’ın Ôok uğurlu bir yer olduğunu 
düşünüyor, ancak onun Vùndåvan ile ilgili anlayışı Ôok dar.

Vùndåvan sonsuz büyüklüktedir ve onu aklımızla idrak et-
memiz imkansızdır. Biz sadece maddesel órtüyü górüyoruz 
ve aşkın çrÏ Vùndåvan-Dhåm dünyasına kabul edilmiyoruz. 
Kabul edilmeye ihtiyacımız var ve bir gün o gerÔek bakış 
aÔısını elde etmeyi umut ediyoruz.

måtala harijana kÏrttana-raíge
pøjala råga-patha gaurava-bhaíge
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 Bu ßlokayı órnek alarak Vùndåvan’a uzaktan ibadet ede-
ceğiz. çrÏ Brahma-saìhitå’yı okuyan kişi Vùndåvan-Dhåm 
hakkında birşeyler bilebilir. Aslında Vùndåvan-Dhåm şudur:

goloka-nåmni nija-dhåmni tale ca tasya
devÏ maheßa-hari-dhåmasu te£u te£u

(“Ónce DevÏ-dhåma vardır, sonra Maheßa-dhåma gelir, 
Maheßa-dhåma’nın üzerinde ise Hari-dhåma vardır; 
ve hepsinin de üzerinde Onun kendi yuvası, Goloka 
bulunur.”)

Ve:

ßriyaè kåntåè kåntaè parama-puru£aè kalpataravo
drumå bhømiß cintåmaòigaòamayÏ toyam amùtam

kathå gånaì nåéyaì gamanam api vaìßÏ priyasakhÏ
cid ånandaì jyotiè param api tad åsvådyam api ca

sa yatra k£iråbdhiè sravati surabhÏyaß ca sumahån
nime£årddhåkhyo vå vrajati na hi yatråpi samayaè

bhaje ßvetadvÏpaì tam aham iha golokam iti yaì
vidantas te santaè k£iti-virala-cåråè katipaye

 (çrÏ Brahma-saìhitå, 5.56) 

(“İlahi Şans TanrıÔaları’nın 
Sevgili oldukları,

ve Kù£òa’nın, En Ústün Erkeğin
Tek Aşık olduğu o yerde;

bütün ağaÔlar İlahi dilek ağaÔlarıdır, 
toprak Aşkın Mücevherlerden yapılmıştır

ve su nektardır;
her sózcüğün bir şarkı,

her devinimin dans olduğu o yerde,
flüt en sevgili yoldaştır,

güneş ışığı ve ay ışığı İlahi Vecddir,
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ve varolan her şey İlahi ve eğlencelidir;
orada milyarlarca SurabhÏ ineğinin memelerinden

ebediyen koca bir süt okyanusu akar 
ve İlahi zaman geÔmiş ve geleceğin esaretinden 

bir an bile
acı Ôekmeden ebediyen oradadır...

ben o Ústün Aşkın MekÕn çvetadwÏp’e
hayranım.

Aslında birkaÔ saf kul dışında
bu dünyada kimse o yeri bilmez—

ve onlar da onu Goloka olarak bilirler.”)
İşte Vùndåvan’ın, gerÔek Vùndåvan’ın aÔıklaması budur.

Ayrıca Brahma-saìhitå’da (5.29), Lord Brahmå şóyle der:

cintåmaòi-prakarasadmasu kalpavùk£a-
lak£åvùte£u surabhÏr abhipålayantam

lak£mÏ-sahasra-ßata-saìbhrama-sevyamånaì
govindam ådi puru£aì tam ahaì bhajåmi

(“Milyonlarca dilek ağacıyla Ôevrili olan,
sayısız dilek cevherinden yapılmış MekÕnlarda 

durmaksızın süt veren ineklere bakıcılık yapan
ve yüz binlerce Lak£mÏ tarafından

büyük Sevgiyle aralıksız hizmet sunulan
İlksel Tanrı Govinda’ya ibadet ederim.”)

çrÏ Brahma-saìhitå’da Vùndåvan-Dhåm’ın, Goloka-
Dhåm’ın Ôok güzel bir aÔıklaması verilmiştir. Cintåmaòi-
prakarasadma-su kalpavùk£a. Vùndåvan’daki evlere baktığı-
mızda onların cintåmaòiden yapıldığını şu anda góremeyiz, 
ama aslında aşkındırlar ve gerÔek Vùndåvan bütünüyle 
cintåmaòiden yapılmıştır. Prakarasadmasu kalpavùk£a. 
Sadmasu bütün evler demektir, kalpavùk£a ise dilek ağaÔları 
demektir. Eğer neem ağacından mango gibi bir meyve ister-
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seniz, neem ağacı size mango verir, buna kalpavùk£a denir. 
Ama şu anki bakışımızla górdüğümüz o değildir!

Biz, kuşkusuz, orasının Ôok uğurlu bir yer olduğunu ve 
bu maddesel dünyanın üzerinde bulunduğunu düşünüyoruz 
ancak maddesel bilgimizle onu hissedemiyoruz. O uğurlu 
yeri yüceltiyoruz, dolayısıyla bazen bize bir ışık gelebili-
yor. Kuşkusuz, orasının diğer yerlerden daha iyi olduğunu 
düşünüyoruz; ancak gerÔek Vùndåvan’ı górmüyoruz. Oysa 
biz o gerÔek Vùndåvan’a muhtacız ve oraya kabul edilmeye 
ihtiyaÔ duyuyoruz.

cintåmaòi-prakarasadmasu kalpavùk£a-
lak£åvùte£u surabhÏr abhipålayantam

lak£mÏ-sahasra-ßata-saìbhrama-sevyamånaì
govindam ådi puru£aì tam ahaì bhajåmi

(çrÏ Brahma-saìhitå, 5.29)

Bu bağlamda, çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın kızkardeşi Pis-
hima tarafından verilen bir cevabı hatırlayabiliyorum. 
Pishima’nın çrÏla Guru Mahåråj’a Ôok fazla saygısı ve sev-
gisi vardı, o da Pishima’yı óğrencisi gibi severdi. Pishima 
Ôok sert bir kadındı ve Lord Kù£òa’nın büyük bir kuluydu, 
bu nedenle herkes ona saygı gósterirdi ve górüşüne Ôok bü-
yük değer verilirdi. 

Bir gün bazı meraklı sannyåsÏler ona şu soruyu sordular, 
“NabadwÏp, çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh nasıl yónetiliyor? 
Yedikleri yemek güzel mi yoksa yiyecekleri yok mu?”

Pishima şóyle cevap verdi, “Ah o Maéh Ôok yüce, tahmin 
bile edemezsiniz. Rådhå-Govindasundar’ın bahÔesine ve 
verandasına Lak£mÏdevÏ şahsen góz kulak oluyor! Oradaki 
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh’ın gerÔek durumu budur.”

çrÏla Guru Mahåråj bunu duyunca, şóyle dedi, “Oh, 
Pishima bunu Ôok güvenli bir şekilde ifade etmiş! Eğer, 
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‘Lak£mÏdevÏ, çrÏdhar Mahåråj’ın Maéh’ının bahÔesine şah-
sen góz kulak oluyor,’ demiş olsaydı, ihanet okyanusuna 
düşmem kaÔınılmaz olurdu, oysa o, ‘Lak£mÏdevÏ, Rådhå-
Govinda’nın bahÔesine góz kulak oluyor,’ dedi ki, bu iyi 
birşey. Buna saygı gósterebiliriz, onun bu górüşüne saygı 
gósterebiliriz.”

Lak£mÏ-sahasra-ßata-saìbhrama-sevyamånaì. Bizim 
aşkın bedenimizin ruh hÕli budur: biz Kù£òa’ya hizmet iÔin 
her zaman hazırız ve Manevi Óğretmenimizin emrini bek-
liyoruz.

Aşkın bedenimiz Kù£òa’nın on iki tapınağını belirten ti-
lak işaretiyle Ôok güzel süslenmiş ve iyi kalpli TulasÏ-målå 
ise boynumuzda. Góğsümüzde Hare Kù£òa Mahåmantra 
var. Biz Manevi Óğretmenimizin rehberliğinde o bedenle 
Kù£òa’ya hizmet edeceğiz. Bu bizim dhyånamız, meditasyo-
numuz ve biz bunu istiyoruz. Biz maddesel tarzda uygula-
ma yapıyoruz, ancak Gurudeva’nın merhametiyle ve adan-
mışlığımız sayesinde mutlaka hizmet elde edeceğiz. Bizim 
yegÕne umudumuz budur ve bu da çrÏla Raghunåth Dåsa 
GoswåmÏ ile çrÏla Røpa GoswåmÏ tarafından gósterilmiştir. 

Size çrÏla Dåsa GoswåmÏ’nin olağanüstü ßlokasını zaten 
sóyledim, åßåbharair-amùta-sindhu-mayaiè kathañcit.... 
çrÏla Røpa GoswåmÏ yine Ôok yüksek olan bir başka ßloka 
daha verdi. Şóyle dedi, 

viracaya mayi daòàaì dÏnabandho dayåì vå
gatir iha na bhavattaè kåcid anyå mamåsti

nipatatu ßata-koéir nirbharaì vå navåmbhas
tad api kila payodaè støyate cåtakena

“He DÏnabandho, He Kù£òa, ben Senin nilüfer ayakları-
na tam anlamıyla teslim oldum. Senin merhametin olmadan 
hiÔbir şey istemiyorum—benim yaşamımın durumu budur. 
Başkalarını óvmeyeceğim ve başka kanaldan gelen herhangi 
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birşeyi de istemiyorum. Ben sadece Senin, Kutsal Lütufla-
rının merhametini istiyorum.” çrÏla Røpa GoswåmÏ de bir 
adanmışın kalbini bu şekilde aÔıkladı.

çrÏla Røpa GoswåmÏ pek Ôok kitap yazdı. Biz şartlan-
mış ruhlara pek Ôok şey verdi. Her durumda, faaliyetimiz 
Guru’nun, Vai£nava’nın ve Bhagavån’ın hizmeti iÔin olma-
lıdır ve birgün o aşkın bakışa sahip olmalıyız. Bu türlü bir 
bakış vasıtasıyla her şeyi—Kù£òa-Dhåm’ı, Vraja-Dhåm’ı, 
Vùndåvan-Dhåm’ı górebileceğiz. Orada, VrajabåsÏ’lerin 
ve çrÏ Røpa, çrÏ Sanåtana, çrÏ Raghunåtha ve diğer 
GoswåmÏ’lerin merhametini elde edeceğiz. Onların mer-
hametiyle Efendileri çrÏ çrÏ Kù£òachandra’nın ve çrÏmatÏ 
RådhåråòÏ’nin hizmetini elde etmeliyiz. Bu bizim tek umu-
dumuz ve yaşamımızın tek hedefidir.





Altıncı Bólüm

Hizmet, Hizmet, Tatlı Hizmet

AdanmıË: Şunu fark ettim, çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur ve 
çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ Prabhupåda, Vai£òava’ların 
bråhmaòalardan üstün olduğunu góstererek bråhmaòaları 
dize getirmeyi górev bildiler. Kaya gibi bråhmaòalar top-
lantılarda yenilgiyi kabul ettiler, ama sonra hepsi unuttu-
lar. Bunun nedeni, bunun gizli bir hazine olması ve sadece 
kendini idrak etmiş ruhtan alınabilir olması mıdır? Durum 
bóyle değilse, onlar yenik düştükten sonra Vai£òava’ların 
salt ‘bråhmaòism’den üstün olduklarını mutlaka hatırlarlar 
ve onu izlerlerdi.

çrÏla Govinda Mahåråj: Evet. Ayrıca gerÔek şu ki birÔok 
kişi Kù£òa’nın Vißvarøpa’sını górdü. Karòa, Duryodhana, 
Duèßåsana, hepsi Kù£òa’nın Vißvarøpa’sını górdüler ve 
ağızları aÔık kaldı. Górdükleri karşısında şaşkına dóndüler 
ama bunun sihir olduğunu: Kù£òa’nın sihri olduğunu dü-
şündüler. Dhùtarå£éra da büyük bir hevesle onu górmek 
istedi. Mahåbhårata’da şóyle dedi, “Ey Kù£òa, herkes Se-
nin Vißvarøpa’nı górüyor, ama ben góremiyorum Ôünkü 
gózlerim yok. Lütfen bana beş on saniye iÔin góz ver, Ôünkü 
onu górmek istiyorum.”

Kù£òa cevap verdi, “Benim sana góz vermem gerekmez. 
Ben sóylersem, górürsün.” Sonra Dhùtarå£éra, Kù£òa’nın 
harikulade Evrensel Form’unu górdü. Ardından Kù£òa’nın 
ónünde eğildi. Ama daha sonra her şeyi unuttu.
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Kısa bir süre ónce, bir adanmış bana ónemli bir soru 
iÔeren bir mektup yazdı. Şunu sordu, “Gurudeva’nın pozis-
yonu nedir?”

Kutsal Metinde górürüz: såk£åd-dharitvena samasta-
ßåstrair—Gurudeva Kù£òa’dan farksızdır. Ama Kutsal 
Metinler’in başka yerlerinde şóyle denir: åcåryyaì måì 
vijånÏyån, nåvamanyeta karhicit. Kù£òa şóyle der, “Ben 
Guru’yum. Kendimi Guru formunda gósteririm.”

Ve bir başka yerde Gurudeva’nın pozisyonunun Såk£åd-
Baladeva olarak verildiğini—Baladeva’dan farksız olduğu-
nu górürüz. Gurudeva Nityånanda Prabhu’dan farksızdır; 
Nityånanda Prabhu ise Baladeva’dan farksızdır. Adanmış 
kişi Gurudeva’sına Baladeva olarak— Nityånanda Prabhu 
olarak ibadet eder. 

Yine bir başka yerde Kutsal Metinler, Gurudeva’nın 
çrÏmatÏ RådhåråòÏ olduğunu sóyler. Baladeva’nın bir 
MañjarÏ formuna: Anaíga MañjarÏ formuna sahip olduğunu 
da góz ónünde bulundurabiliriz. 

O hÕlde gerÔek nedir ve onu nasıl uyumlu hÕle getirmeli-
dir? O adanmışın sorduğu soru buydu.

Her şeyi uyumlu hÕle getirmek gerekir, o zaman neyin 
ne olduğunu anlayabiliriz. Ónce Kù£òa’nın konumunun ne 
olduğunu anlamak gerekir. O Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti-
dir. İlk konum budur. 

Gurudeva’nın konumunu idrak etmeye Ôalıştığımız za-
man, ilk ónce esas aydınlığı—yani her şeyin ondan yayıldığı-
nı góreceğiz. Her şeyin Ondan yayıldığı Şahsiyet Kù£òa’dır. 
Ancak Kù£òa tek başına değildir. O svaßakti ßaktimånadır— 
Kù£òa Enerjisiyle beraberdir. Kù£òa ve Enerjisi oyun oy-
namaya geldiklerinde, Onun formu Rådhå-Kù£òa’dır. Bu 
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sadece belli bir süre iÔin gerÔekleşmez, ebedidir. Bu dün 
gerÔekleşti ama ónceki gün Kù£òa yalnızdı, denemez. Ha-
yır. Her şey ebedidir ve aşkındır, dolayısıyla her şey bilinÔte 
yaşar, o bilinÔ Kù£òa bilincidir ve Kù£òa Tanrı Katının Yüce 
Şahsiyetidir. Dikkate almamız gereken ilk şey budur. 

Ayrıca bir başka yerde şunu górürüz:

yadyapi asùjya nitya cic-chakti-vilåsa

HiÔ kimse Onun Oyunlarını yaratamaz, Kù£òa da Kendi 
Oyunlarını yaratmaz. Onun Oyunları ebedidir, dolayısıyla 
onları kimse yaratmadı. Yüce Şahsiyet Enerjisi ile birlikte 
ebedidir ve o Enerji bazen Kù£òa’ya bağlıdır, bazen de bağlı 
değildir. Bağlı değilken de Kù£òa tam enerjiye sahiptir.

AdanmıË: Son cümleyi anlamak Ôok zor.

çrÏla Govinda Mahåråj: Bir enerji vardır, bir de enerji kay-
nağı vardır. Eğer enerjiyi, enerji sahibinden, enerji kayna-
ğından ayırırsanız enerji kaynağı hÕlÕ enerjiye sahip midir?

AdanmıË: Evet. 

çrÏla Govinda Mahåråj: Enerji, enerji kaynağından ayrılsa 
bile enerji kaynağında tam enerji vardır ve o acintya, kavra-
nılamaz diye adlandırılır.

AdanmıË: O, Kendinde bir eksilme olmadan genişler, başka 
formlara yayılır, vaibhava-vilåsa gibi aìßa uzantıları da bu 
ilkeyi mi izlerler? 

çrÏla Govinda Mahåråj: Evet. çrÏla Kù£òa Dåsa Kaviråja 
GoswåmÏ tarafından bir órnek verilmiştir: eğer bir mumdan 
bir başka mum yakılsa, o ikinci mum tam güce sahiptir ama 
ilk mum hiÔbir kayba uğramaz. 
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rådhå-kù£òa eka åtmå, dui deha dhari´
anyonye vilase rasa åsvådana kari´

sei dui eka ebe caitanya gosåñi
rasa åsvådite doíhe hailå eka éhåíi

 (çrÏ Chaitanya-caritåmùta, Ädi-lÏlå 4.56 & 57)

Rådhå ile Kù£òa, Enerji ile Enerji Kaynağı birbirinden 
ayrılamaz, ama oyun oynamak istedikleri zaman ayrı olarak 
devinebilirler. Kù£òa tam ve mükemmel enerji ile doludur, 
Onun Dişil Enerjisi de tam ve mükemmel enerji ile doludur! 
Ana fikir budur.

Kù£òa Oyun istediği zaman, enerjisinin ilk tezahürü Ba-
ladeva, Møl-Saíkar£aòa’dır. Baladeva Kù£òa’dan ortaya 
Ôıkar—pråbhava-vilåsa. RådhåråòÏ’den otomatik olarak 
Yogamåyå gelir. Yogamåyå ve Møl-Saíkar£aòa aynı anda 
ortaya Ôıkarlar.

Yogamåyå, bir hakem gibi, oyun alanının sorumluluğunu 
üstlenir. Kù£òa’yı hoşnut edecek şekilde yasaları ve kuralla-
rı vb. yapar ve o dişil enerjinin iradesiyle her şey bu doğrul-
tuda bir anda gózler ónüne serilir.

Kù£òa oyun oynamak istediği zaman, her şey Yogamåyå 
tarafından bir anda var edilir ve düzenlenir. Baladeva 
yónetim sorumluluğunun tamamını üstlenir ve Yogamåyå’ya 
sorumluluk verir. Enerji Kaynağından Saíkar£aòa gelir, 
RådhåråòÏ’den ise Yogamåyå gelir. 

AdanmıË: Saíkar£aòa Balaråma’nın adlarından biri midir?

çrÏla Govinda Mahåråj: Evet: Møl-Saíkar£aòa—ilk 
Saíkar£aòa.

AdanmıË: Ve daha sonra pek Ôok başka Saíkar£aòa mı te-
zahür eder?
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çrÏla Govinda Mahåråj: Evet: Catur-vyøha. Kù£òa’nın pek 
Ôok uzantısı vardır, RådhåråòÏ’nin de pek Ôok uzantısı var-
dır—pråbhava-vilåsa, vaibhava-vilåsa, vb., ama daha üst 
boyutta Rådhå-Kù£òa, Saíkar£aòa ve Yogamåyå oyun oy-
narlar. Bu dórdü orada rol alırlar.

AdanmıË: Catur-vyøha’lar Goloka Vùndåvan’da değiller 
mi?

çrÏla Govinda Mahåråj: Hayır, Vaikuòéha’dalar. Golo-
ka Vùndåvan bu maddesel dünyaya inince ve parlaklığını 
gósterince, o Oyunlar Vaikuòéha’da ya da herhangi bir yer-
de gózler ónüne serilebilirler. Onlar bóylesine bir kudrete 
sahiptirler; ve her şey mükemmeldir, pøròadır. Vedalar’da 
şóyle yazılmıştır,

oì pøròam adaè pøròam idaì, pøròåt pøròam udacyate
pøròasya pøròam ådåya, pøròam evåvaßi£yate

Kù£òa mükemmeldir, RådhåråòÏ de mükemmeldir. Ener-
ji, Enerji Kaynağından dışarıya Ôıkınca, o Enerji de mükem-
meldir. O boyutun oyunu hiÔ bitmeyen tez, antitez, sentez 
dóngüsü ile gelişir.

AdanmıË: Orada bile mi? çrÏla Guru Mahåråj bütün sorun-
ların yukarıdan başladığını sóyledi. 

çrÏla Govinda Mahåråj: Ama orada hiÔbir şey kótü ya 
da yanlış değildir. Herşey, ister enerji sahibi ister enerjinin 
kendisi olsun, Yüce Enerji ile Enerji Kaynağına, Rådhå-
Kù£òa’ya doyum sağlamak iÔin ibadette bulunur. 

Biz Enerji Kaynağına doyum sağlamaya Ôalışıyoruz ve 
en ileri pozisyonda, Kù£òa’ya doyum sağlama Ôabasında, 
RådhåråòÏ’nin en üstün enerji olma pozisyonunu elinde tut-
tuğunu górebiliyoruz. 
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AdanmıË: Nityånanda Prabhu’nun bile Kendisini bir 
MañjarÏ olarak, Anaíga MañjarÏ olarak yaymak istemesinin 
nedeni bu mudur: O, Enerjiden geliyor, ama Enerji Kayna-
ğına hizmet vermek istiyor?

çrÏla Govinda Mahåråj: Evet: Nityånanda Prabhu’nun Ken-
disi, Møl-Saíkar£aòa, Balaråma olarak, Madhura-rasa’dan 
zevk alır. Ama Kù£òa’yı hoşnut etmek iÔin zevk alır.

AdanmıË: Balaråma’nın Råsa-dansı Kù£òa’nın Råsa-
dansından daha farklı bir ruh hÕlinde midir?

çrÏla Govinda Mahåråj: Evet. Kù£òa Balaråma’nın kalbin-
de yaşıyor. Balårama Råsa-lÏlå ile meşgul iken, Kù£òa’nın 
Råsa-lÏlå’sı kalbinde oyun oynuyor.

Bir başka órnek de şudur, bir insan beden olarak yaşlana-
bilir ama ruh hÕli bakımından zihni genÔ kalabilir. Yaşlı bir 
adam, genÔ bir adam gibi hareket edecek fiziksel kapasiteye 
sahip olmayabilir, ama zihniyeti genÔ bir adamınki gibi ka-
lır—hatta bazen genÔ bir adamınkinden Ôok daha canlı bir 
zihniyet taşıyabilir!

O arzulama enerjisi Kù£òa’nın Oyununda bir konuma sa-
hiptir ve GopÏ formundadır. Saíkar£aòa Kù£òa’yı Madhura-
rasada hoşnut etmek istediği zaman, bunu bir erkek bede-
ni formunda yapamaz. Bu nedenle dónüşmeli ve çrÏmatÏ 
RådhåråòÏ’nin rehberliği altına girmelidir. 

Orada Gurudeva’nın formunu da keşfedeceğiz. Gurude-
va ne yapıyor? Kù£òa’ya hizmet ediyor. O, Kù£òa’yı hoşnut 
etmek iÔin, bizi kurtarmak üzere bize bir ip verir ve bizi bir 
ÔiÔek sunusu olarak Kù£òa’nın nilüfer ayaklarına gótürür. 

Baladeva ilk Guru’dur. Baladeva’yı górebilsek, Onun 
ilk Guru olduğunu ve bizi alıp Kù£òa’nın nilüfer ayaklarına 
sunmak istediğini anlarız. Baladeva’nın Gurudeva olduğunu 
górürüz.
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Kù£òa’nın Enerjisini górdüğümüz zaman, O Dişil Ener-
jinin en üstün olduğunu ve Kù£òa’nın zihnine en üstün do-
yumu sağladığını anlarız. O Kù£òa’yı en uÔ noktaya kadar 
tatmin eder. Adanmışlar bunu górdükleri zaman bóyle bir 
hizmet fırsatı elde etmeye Ôok fazla ózlem duyarlar. Hemen 
hizmet ihtimalini araştırırlar ve SakhÏ’lerle MañjarÏ’leri iz-
lerler ve bu şekilde hizmetleri RådhåråòÏ’ye gider.

Kù£òa’ya en üstün doyumu çrÏmatÏ RådhåråòÏ verir. O 
Madhura-rasa okyanusunun sahibesidir. O servetin sahi-
besidir, dolayısıyla, Kù£òa’ya en üstün şekilde doyum sağ-
lamak isteyen herkes, hatta Baladeva bile, Onun rehberliği 
altına girmelidir. Ancak RådhåråòÏ hiÔ kimseye hiÔbir şeyi 
doğrudan vermez Ôünkü zamanı yoktur. O Kù£òa’nın tat-
min edilmesi iÔin her an faaliyet iÔindedir ve hiÔ durmadan 
Kù£òa’nın hizmeti iÔin malzeme ister. Onun ihtiyaÔlarını 
karşılayanlar A£éa-SakhÏ’lerdir. SakhÏ’ler sadece hizmet 
iÔin türlü nesneler sağlamakla kalmazlar, pek Ôok şeyler de 
yaparlar. Çok güzel yiyecekler hazırlarlar. Sunu iÔin pata-
testen binlerce ve binlerce Ôeşit yiyecek yaparlar. Bóylece 
RådhåråòÏ’yi hoşnut etmek iÔin pek Ôok şey yaparlar, 
RådhåråòÏ de Kù£òa’ya bunlarla ibadet eder.

Bazen Kù£òa Ôok yaramazdır ve SakhÏ’lerle buluş-
mak ister, ama onlar Kù£òa ile doğrudan bağlantı istemez-
ler. SakhÏ’ler o türlü bir zihniyete sahip değildirler; onla-
rın yegÕne kaygısı Kù£òa’nın tatmin edilmesidir. Onlar 
Kù£òa’nın RådhåråòÏ ile mükemmel şekilde tatmin olduğu-
nu bilirler ve her türlü ihtiyacı karşılarlar. Ancak RådhåråòÏ, 
oyunun mutlu ve değişken olması iÔin SakhÏ’leri Kù£òa’ya 
sunar. Kù£òa’nın doğrudan beraberliğine sahip olsunlar diye 
onları óne iter. SakhÏ’ler de Kù£òa’yı değil, RådhåråòÏ’yi 
hoşnut etmek iÔin Kù£òa’nın oyununa katılırlar. Kù£òa’nın 
Vùndåvan-lÏlåsı bu şekilde sürüp gider.
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Aşkın hizmet yaşamının kendisine tam doyum sağla-
masını isteyen kişi dişi konumunu benimsemelidir. Aslın-
da bütün jÏva-ruhlar doğal yapıları gereği dişidirler Ôünkü 
ßaktidirler—jÏva-ßaktidirler. Dişi formu alarak Rådhå-
Kù£òa’nın LÏlåsına katılmak iÔin büyük arzu duyarlar. Her 
zaman SakhÏ’lerin ve MañjarÏ’lerin merhameti iÔin dua 
ederler. Kù£òa onların yónetmeni, efendisi değildir, bir 
oyuncu, bir katılımcıdır. SakhÏ’ler yónetmen pozisyonu-
nu alırlar. Onlar Kù£òa’nın hangi yoldan hoşnut edilece-
ğini bilirler ve ona góre düzenlemeler yaparlar. SakhÏ’ler 
RådhåråòÏ’nin rehberliğine başvururlar ve Kù£òa’yı buna 
góre hoşnut etmeye Ôalışırlar. Onlar RådhåråòÏ’nin müstes-
na hizmetkÕrlarıdırlar; mutludurlar ve Kù£òa da onlarla o 
şekilde mutludur.

AdanmıË: Rekabet var mıdır?

çrÏla Govinda Mahåråj: Kendileri iÔin rekabet yoktur, 
hizmet rekabeti vardır. Bazen Bhåva’nın, kutsal duygula-
rın iÔinde antitez de olabilir. Kù£òa Vùndåvan’ı terk edince 
RådhåråòÏ bayılmıştı.

Vecd Oyununun bir bütün olarak doyum sağlaması iÔin, 
bazen antitez ortaya Ôıkar ve bu Kù£òa ile RådhåråòÏ’yi 
Ôok daha fazla tatmin eder. RådhåråòÏ Kù£òa’yı karşısında 
górünce, bir Kù£òa górür ve o bir Kù£òa’yı tatmin etmeye 
Ôalışır. Ama Kù£òa Ondan saklanınca, Kù£òa’yı her yerde 
górür ve her yerde Onu tatmin etmeye Ôalışır. O ruh hÕline 
Viraha denir.

Biz Guru’nun pozisyonunu pek Ôok şekilde górebiliriz, 
ama bu tümüyle Kù£òa’nın oyunu iÔindedir. Kù£òa, Eşlerin 
Enerjisi ve Enerji Kaynağı anlamına gelir ve bu bütünsel 
Kù£òa’dır. Kù£òa işte o boyuttan aşağıya iner ve åcåryyaì 
måì vijånÏyån, “Ben Guru’yum,” der.

Kù£òa “Ben senin Guru’num,” dediği zaman, bu mükem-
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mel Kù£òa kavramı değildir. Onun pek Ôok enkarnasyonu 
vardır: O Yuga-avatåralar olarak gelir, ayrıca Kendisini bir 
óğretmen olarak gósterir, órneğin Kù£òa Kauravaların ve 
Påòàavaların óğretmeni olmuştu. Kù£òa birÔok ruh hÕline 
ve Ôeşitliliğe sahiptir ve Kù£òa’nın bir Ôeşitliliği Onun 
Guru oluşudur, bu nedenle O şóyle der, “Äcåryyaì måì 
vijånÏyån, nåvamanyeta karhicit.” 

Anlamı şudur, “Sen Guru’nun nilüfer ayaklarına sığı-
nınca, seni yanılgı ortamından kurtarmak ve aşkın dünyaya 
gótürmek iÔin karşında Guru formunda beliren kişinin, Be-
nim Şahsım olduğunu düşüneceksin.” Orada tezahür ettiğini 
górdüğümüz Kù£òa formu bóyledir: Ächåryya formudur.

Kù£òa’nın bütün yónleri gerÔektir. GerÔeklerden biri 
Kù£òa’nın şartlanmış ruhları kurtarmak iÔin Ächåryya ola-
rak górünmesidir. O bu şekilde góründüğü zaman şartlan-
mış ruhlara karşı Ôok merhametlidir. Kù£òa onların ıstırap 
dolu durumlarına tahammül edemez bu nedenle onları talih-
siz durumlarından kurtarmak iÔin Ächåryya olarak górünür: 
åcåryyaì måì vijånÏyån. 

Ama aşkın hizmet dünyasındaki ózgür ruhlar hizmet et-
meye Ôalışınca, onlar da kendilerine ait bir yónetmene, bir 
efendiye sahip olacaklar ve onu Enerji Kaynağı Ôizgisinde 
Balaråma, Nityånanda olarak góreceklerdir. Eğer o Ôizgiyi 
izlerlerse, o anlayış iÔindeki Kù£òa’ya gideceklerdir. 
Nityånanda Prabhu ve Baladeva, Guru’ları olarak orada ola-
caktır. Bu anlayış, Kù£òa’nın Enerjisi ile birlikte var olduğu 
o en üstün mükemmelikteki en uÔ boyuttan gelir. Bundan 
bir basamak aşağıda Møl-Saíkar£aòa’nın formu vardır ve 
bu da Lord’un Oyunu iÔin tezahür eder. O mekÕnda pek Ôok 
Guru formu vardır. Onun oyunu, Onun Cicchakti’si ve JÏva-
ßakti’si ile, negatif bir şekilde de Måyå-ßakti ile birlikte sah-
nelenir. 

Bir basamakta da Yogamåyå vardır. Møl-Saíkar£aòa’nın 
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iradesiyle bütün aşkın dünya Yogamåyå’nın elindedir. O 
Kù£òa ile ilgili tam bilince sahiptir, dolayısıyla Kù£òa’nın 
oyunu iÔin Onu tatmin etmek amacıyla gereken her şeyi ya-
par. AğaÔları, tavuskuşlarını, geyikleri, ÔiÔekleri ve her şeyi; 
bunların hepsi Yogamåyå’nın enerjisinin uzantılarıdır.
AdanmıË: Yogamåyå orada GopÏ olarak forma sahip midir?
çrÏla Govinda Mahåråj: Evet. VùndådevÏ Yogamåyå’nın 
uzantısı ve temsilcisidir. çrÏla Vißvanåth ChakravartÏ tara-
fından yazılan A£éakålÏya-lÏlå adlı şarkının ilk dórtlüğünde 
bundan sóz edilir. 

JÏva-ruh bir GopÏ formu kazandığı zaman, MañjarÏ’lerin 
rehberliği altında efendilerini tatmin etmeye Ôalışır ve anlar 
ki Kù£òa’ya Mükemmel Doyum Sağlayan RådhåråòÏ’dir. 
Onlar RådhåråòÏ’nin rehberliğinde Kù£òa’yı tatmin etme-
ye Ôalışırlar. Kù£òa’nın hizmetinde olan en üstün Guru, 
RådhåråòÏ’dir. 

Biz Røpånuga Sampradåya’dan geliyoruz: Røpa 
GoswåmÏ’nin izdeşÔileriyiz. Aslında gerektiği şekilde iz-
lediğimizi düşünmüyoruz, ama izdeşÔi olmaya Ôalışıyoruz. 
Górebildiğimiz yegÕne hedef RådhåråòÏ’nin nilüfer ayak-
ları doğrultusundadır. RådhåråòÏ son derece merhametlidir 
ve Kendisini pek Ôok şekilde tezahür ettirebilir, dolayısıyla 
karşıma—Gurudeva formunda—Ôıkabilir. Onun górmek is-
tediği şey bizim hizmet ruhumuzdur.

çrÏla Guru Mahåråj’dan 1947 yılında Kusum Sarovar’da 
duyduğum bir óykü var. O yeri górdüğüm zaman, çrÏla Guru 
Mahåråj bana RådhåråòÏ’nin bir gün beraberinde SakhÏ’leri 
ve MañjarÏ’leriyle oraya ÔiÔek toplamaya geldiğini sóyledi. 
Büyük bir grup hÕlinde gelmişler ve ÔiÔek toplamışlar. Bir-
den RådhåråòÏ on bir yaşlarında bir kız górmüş ve “Ah, ne 
kadar güzel bir kız. Ne zaman katıldı?” demiş. 

LalitådevÏ cevaplamış, “Røpa MañjarÏ onu kendi 



Hizmet, Hizmet, Tatlı Hizmet 109

kóyünden getirdi, ben de onu Røpa MañjarÏ’nin grubuna 
verdim. Siz Majestelerine Røpa MañjarÏ aracılığıyla hizmet 
ediyor.”

çrÏmatÏ RådhåråòÏ şóyle demiş, “Çok güzel bir kız ve Ôok 
sevå yapabilir.” Ve RådhåråòÏ hizmet faaliyetlerine devam 
etmiş.

Ben bu óyküyü çrÏla Guru Mahåråj’dan duydum ve bu 
órneği unutamıyorum. Herhangi bir kişinin karşısına bir 
anda bóylesine bir şans Ôıkabilir ve Røpa GoswåmÏ bizi o 
şekilde alabilir. LalÏtadevÏ de Ôok merhametlidir ve bir anda 
bize merhametini bahşedebilir.

 RådhåråòÏ pek Ôok SakhÏye sahiptir ancak sekizi en ónde 
gelir. Binlerce SakhÏ vardır ve kendi gruplarına sahiptirler. 
Binlerce MañjarÏ grubu vardır. Óncelikle şunu hatırlamalı-
yız ki bu konu aşkın evrenle ilgilidir. Aşkın evren bir saniye 
iÔinde bin yojanas* ya da daha fazla genişleyebilir.

Daha ónce zihnimde bir soru vardı ve çrÏla Guru 
Mahåråj’a sormuştum, “Rådhå-kuòàa burada, oysa Var£ånå 
kilometrelerce uzakta, bu durumda RådhåråòÏ buraya her 
gün nasıl geldi ve Var£ånå’dan Kusum Sarovar’a ÔiÔek top-
lamaya nasıl gitti?”

çrÏla Guru Mahåråj şóyle aÔıkladı, “Burası aşkın dünyadır, 
burada Kù£òa’nın Oyunları iÔin, Onun hoşnut edilmesi iÔin 
her zaman genişleme ve daralma vardır. Bu RådhåråòÏ’nin 
isteği doğrultusunda olur ve Yogamåyå her şeyi düzenler. 
İhtiyaÔ doğduğu zaman, mesafe Ôok kısalır. Ve ihtiyaÔ oldu-
ğu zaman, Yamunå kıyılarının genişlemesinde olduğu gibi, 
mesafe Ôok uzar. Kù£òa’nın hizmeti iÔin, Onu tatmin etmek 
üzere her şey bir anda uygun forma bürünür.”

Bir aÔıdan bakıldığında, yüce Guru Baladeva formunda-

* Vedik ólÔü birimi. 1 yojanas = yaklaşık 8 mil.



İlahi Rehberlik110

dır. Genel olarak bakıldığında, Kù£òa Kendi hizmet yolunu 
gósterir ve Guru olur. Kendisini maddesel dünyada Guru 
formunda gózler ónüne serer. Onun Guru olarak pozisyonu 
aynı zamanda adanmış kulların kalplerindedir. En mükem-
mel şekliyle, Kù£òa’ya en uÔ hizmet Ôeşitliliğinin olduğu 
yer, Madhura-rasa’dır. O boyutta Kù£òa’ya en üstün şekil-
de Mükemmel Doyum Sağlayan RådhåråòÏ’dir. Ve bizim 
Ôizgimiz ve yaşam hedefimiz odur. 

Biz sadece bunun bir gün Gurudeva’nın merhametiyle 
geleceğini umuyoruz. Oraya kabul edilip edilmememiz grup 
liderimin, Gurudeva’mın isteğine bağlıdır.
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Bútún Óvgúler çrÏ Guru ve Gauråíga’nın olsun

Elde Yontulmuş Mücevherler

Kutsal Lütufları çrÏla Bhakti Sundar Govinda 
Dev-GoswåmÏ Mahåråj’ın mektuplarından alıntılar

Soru: Aşağıda ózetle şu sorularım var:
1)  İnisiye olmuş bir óğrenci iÔin geÔerli olan standart 

davranışın korunması ve yakın geÔmişte çrÏla A.C. 
Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda tarafından belirlendi-
ği şekliyle óğrencilerden en az on altı round zikir yap-
malarının istenmesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

2)  Óğrencilerin Lord’a hizmetlerinin daimi kılınması 
iÔin Gurudeva, çrÏla Prabhupåda tarafından tasarlanan 
ISKCON’da, yani adanmışlardan oluşan bir ailede adan-
mışlıkla hizmet etmek şeklindeki Gurudeva’nın emri ko-
nusunda doğru anlayış nedir?

3) Eğer ISKCON gibi bir kuruluşun bazı uyuşmazlıkları, 
tutarsızlıkları varsa, sürekliliğini sağlamak ve olgunlaş-
ması iÔin zaman tanımak gerekmez mi?

4) Şu anda sizin adınıza Ôalışan adanmışlar, yerleşik an-
cak yeni başlamış adanmışları Kutsal Adın yücelikle-
rini yayma konusunda çrÏla Prabhupåda’ya ve onun 
hizmetkÕrlarına hizmet etme ve ISKCON vasıtasıyla 
spiritüel gelişme kaydetme konusunda cesaretlendirmek 
yerine, akıllarını Ôelerek ISKCON’dan uzaklaştırıp sizin 
hizmetinize mi Ôekmeye Ôalışmalılar? Ve bu tür faali-
yetler sizin Ôalışanlarınız tarafından teşvik edilmeli mi, 
edilmemeli mi?
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5) çrÏla Prabhupåda tarafından sunulan kitaplar, ilk inisi-
asyonu yeni almış óğrencileriniz de dahil, sizin hizme-
tinizde olanlar tarafından dağıtılmalı mı? Bu kitapları 
okumak ve hatta onları çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh ta-
rafından yayınlanan kitaplarla yan yana dağıtmak yerine, 
çrÏla Prabhupåda’nın ónemini saíkÏrttana hareketinin 
gücüne indirgemekten daha başka ne türlü kaÔınabiliriz?

çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: Manevi Óğretmenle-
rimiz çrÏla Guru Mahåråj’ın ve çrÏla SwåmÏ Mahåråj 
Prabhupåda’nın anıları adına lütfen tevazulu daòàavat 
praòåmlarımı kabul edin....

Sorularınız Ôok aÔık ve yerinde ve şu anda onları cevap-
lamaktan mutluyum, ama gerÔekleri (ve sorularınızda doğ-
rudan sormadığınız halde bazı gerÔekleri) anlamak iÔin ónce 
kendimizi bir parÔa tarafsız konumda tutmamız gerekir. 

Aslında, çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkur’un 
zamanında bağımsız vaaz verme kapasitesine mükemme-
len sahip olan pek Ôok nitelikli óğrenci vardı. Ben pek Ôok 
kaynaktan hem bunu, hem de bir kere bile birlik olmadık-
larını duydum. çrÏla Prabhupåda SaraswatÏ ëhåkur bunu 
Ôok iyi biliyordu, bu nedenle belli bir kişiyi halefi olarak 
adlandırmadı. Bununla beraber, ayrılışından bir gün ónce 
óğrencilerinin ózel bir toplantısında, “çrÏ Røpa MañjarÏ 
Pada” adlı kÏrttanı çrÏla Guru Mahåråj’dan duyarak, arzusu 
ile ilgili ipucunu gósterdi ve adanmışlara şu talimatı ver-
di: “Misyonla ilgili Ôalışmanın yónetimi iÔin on iki kişiden 
oluşan bir Yónetim Kurulu oluşturmalısınız ve o Yónetim 
Kurulu’nun sekreteri, yaşadığı sürece şimdiki sekreter 
Kuñja Babu olmalıdır.”

Başka talimat da verdi, ama GauàÏya Misyonunun 
Ächåryya’sı olarak kimseyi doğrudan tayin etmedi. 

O dónemde çrÏla Guru Mahåråj kuşkusuz Ôok yüceydi ve 
Kù£òa bilincinin yenilmez bir vaiziydi ama yapısı nedeniyle 
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kendisini devamlı geri planda tutardı. Dahası Vai£òava’lara 
büyük coşkuyla hizmet etmek isterdi ama kendisi hiÔbir şe-
kilde Guru pozisyonu almak ya da Yónetim Kurulu üyesi ol-
mak istemedi. Ayrıca yapısı ve ruh hÕli nedeniyle Yónetim 
Kurulunda asla óne Ôıkmaya Ôalışmadı. Manevi uygulama 
yaşamında kendisine en baştan beri yardım eden birkaÔ ózel 
Ruhani Kardeşine: çrÏpåd Våsudeva Prabhu, çrÏpåd Bhak-
ti Sudhåkar Prabhu (Profesór N.K. Sånnyål), çrÏpåd A.V. 
Bhakti Såraíga GoswåmÏ, çrÏpåd Keßava Mahåråj, çrÏpåd 
Mådhava Mahåråj ve diğerlerine karşı kendisini borÔlu his-
setti.

Aslında çrÏla Guru Mahåråj, Våsudeva Prabhu’yu kendisi 
Ächåryya yapmadı, ayrıca bunu yapacak herhangi bir yetkili 
konumda da değildi, ama Våsudeva Prabhu, çrÏla SaraswatÏ 
ëhåkur’un óğrencilerinden oluşan o ózel grup tarafından 
GauàÏya Maéh’ın Ächåryya’sı ilan edilince, çrÏla Guru 
Mahåråj kabul etti ve Ächåryya olma sorumluluğu kendisi-
ne düşmediği iÔin bir anda büyük rahatlama hissetti. Daha-
sı, çrÏpåd Keßava Mahåråj Yónetim Kurulunda onun adını 
şiddetle ónerdiği zaman, ondan da akıllıca kaÔındı Ôünkü 
aslında çrÏla Guru Mahåråj yónetime karışmak istemiyor-
du, o sadece mütevazı bir vaiz ve tüm Vai£òava’ların dostu 
olarak kalmak istiyordu. Misyonunun durumunu góren çrÏla 
SaraswatÏ ëhåkur, Misyonunun gelecekteki Ächåryya’sını 
seÔmesi iÔin, daha ónce de, tamamen Kù£òa’ya güvenmişti. 
Aslında o dónemdeki durum buydu.

çrÏla SwamÏ Mahåråj’ın bir mektubunu okumuştum, 
kendisi mektupta çrÏpåd Våsudeva Prabhu’yu tayin ettiği 
iÔin çrÏla Guru Mahåråj’ı belli ki suÔluyordu, ama bu onun 
kendi düşüncesiydi—ve GauàÏya Maéh’ın bazı adanmışla-
rının düşünceleriydi—üstelik bir parÔa gerÔek payı da var. 
Ancak çrÏla Guru Mahåråj yónetimle ilgili güÔlü bir karar 
vermek isteseydi, o zaman çrÏpåd Våsudev Prabhu kolay 
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kolay ón plana Ôıkamazdı. Ama çrÏla Guru Mahåråj kayıt-
sız bir yapıya sahipti ve yónetime karışmak istemedi. Fakat 
daha sonra çrÏla Guru Mahåråj’ın Ächåryyalık iÔin en uy-
gun kişi olduğu, bütün adanmışların gózleri ónünde ortaya 
Ôıktı, ancak adanmışlar düşüncelerinde Ôok geÔ kalmışlardı. 
Våsudev Prabhu ve Sundarånanda Prabhu, Bhakti Sudhåkar 
Prabhu ve diğerleri Våsudev Prabhu’nun Ächåryyalık po-
zisyonunu muhalif gruba karşı savunmaya—ve bunu şiddet 
uygulayarak ağır bir şekilde yapmaya Ôalışınca, çrÏla Guru 
Mahåråj uzak durmak istedi ve mutsuz bir şekilde misyo-
nu terk etti. Ondan sonra kendi bhajan yaşamında tek başı-
na kalmak istedi. Durum budur, ancak çrÏla Guru Mahåråj 
GauàÏya Misyonundan Ôıkınca, o dónemde ónde gelen 
adanmışların %50 sinden fazlası da o Misyondan Ôıktılar. 
Biz bunu hem onun kutsal Manevi Kardeşlerinden hem de 
çrÏpåd B.S. SiddhåntÏ Mahåråj’dan duyduk.

çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın ve diğerlerinin düşüncesi buy-
du ve çrÏla Guru Mahåråj’ın pozisyonu hakkında bu şekilde 
düşünen çrÏla SwåmÏ Mahåråj mektubunda, çrÏla çrÏdhar 
Mahåråj eğer Våsudeva Prabhu’yu desteklememiş olsaydı, 
Våsudeva Prabhu’nun o pozisyonu elde edemeyeceğinden 
sóz etmişti. Bu Våsudeva Prabhu’nun Ächåryyalığı iÔin do-
laylı destek olmuştu.

çrÏla SwåmÏ Maèåråj çrÏla Guru Mahåråj’ın Ruhani Kar-
deşiydi, ona saygı hudutları iÔinde son derece yakındı ve 
onun bunları sóylemeye hakkı olduğunu düşünüyorum, ni-
tekim sóyledi de, ancak biz bunu sadece, onun kendi misyo-
nunu mükemmel hÕle getirmek amacıyla kendi óğrencileri 
iÔin yaptığı bir netleştirme ifadesi olarak góreceğiz. 

HiÔ kuşkum yok ki çrÏla SwåmÏ Mahåråj Ächåryyalık 
pozisyonunu çrÏla Guru Mahåråj’a vermek istedi. Ve çrÏla 
Guru Mahåråj GauàÏya Misyonundan ayrılınca, ilk vaaz da-
vetini, kendisine olan saygısının ve dostluğunun góstergesi 
olarak, Kalküta’da bulunan çrÏla SwåmÏ Mahåråj’dan aldı. 
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çrÏla SwåmÏ Mahåråj, çrÏla Guru Mahåråj’ın ónderliğinde 
bir başka misyon başlatmak istedi—bunu pek Ôok kez 
górdük. Şunu ifade edebiliriz ki, onun son ónerisi, çrÏla 
çrÏdhar Mahåråj’ı Jhansi’deki “Adanmışlar Birliği”ne Baş-
kan olarak gótürmek istemesidir. 

Aslında ikisi de misyoner Ächåryyalık almak iÔin Ôok 
hevesli değillerdi, ama daha sonra bu her ikisine de otoma-
tik olarak geldi ve o koltuğa bütün kalpleriyle hizmet ettiler, 
óğreti zincirinin geleceği adına o koltuğu tam anlamıyla ko-
rumak iÔin büyük Ôaba gósterdiler. 

Onun mektubunun çrÏla Guru Mahåråj’a bir eleştiri olma-
dığını biliyorum, aksine çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın o mektupta 
çrÏla Guru Mahåråj’a atıfta bulunarak ifade ettiği şeyler sa-
dece adanmışları uyarmak iÔindi. Bunu GauàÏya Misyonu-
nun geÔmişte kalmış bir resmi olarak değerlendirebiliriz ve 
çrÏla SwåmÏ Mahåråj o resmin bir tekrarını istemedi.

Benim yorumum onların bir óğrencisi olarak yapılmış de-
ğildir, sadece tarafsız tarihtir. Aslına bakılırsa bizim o tari-
hi konuya girmeye hakkımız yok. Mektubunuzda dediğiniz 
yüzde yüz doğrudur: “Biz Yüce Tanrı çrÏ Kù£òa’nın düzenle-
mesini tam olarak bilemeyiz, ancak samimiyetsizliğin karşı-
lığının düşüş olacağını uygulamada gerÔekten de górüyoruz. 
Ama, bu tür uyuşmazlıklara ve sorunlara yol aÔabilen neden 
Gurudeva’nın suÔu olmaktan Ôok óğrencilerin samimiyet-
sizlikleridir.”

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun zamanında Onun arzusu 
herkesin en az bir lakh (yüz bin) Harinåma sóylemesiydi. 
Bazı adanmışlar o şekilde sóylediler, ama Ôoğu bóyle ya-
pamadılar. çrÏla SaraswatÏ ëhåkur da her gün bir lakh 
Harinåma sóylemenin Ôok iyi olduğu, ama en az on altı     
round sóylemenin şart olduğu konusunda talimat verdi. 
Ancak GauàÏya Misyonu bütün Hindistan’a yayılınca ve 
ülkenin dórt bir yanından óğrenciler gelince, onun değer-
lendirmesine góre herkes günde en az dórt round eksiksiz 
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sóylemeliydi. 

çrÏla SwåmÏ Mahåråj Batı Dünyası ile ilgili her şeyi fark 
etti ve yakın inceleme sonucu onların adanmışlık yapıları-
nı górüp şu direktifi verdi, “Herkes, her gün on altı round 
sóylemelidir.” Bununla beraber, herkes bunu uygulayamı-
yor, dolayısıyla Gurudeva’ya verdikleri sózden dónüyorlar.

çrÏla Guru Mahåråj bunu lÕyıkıyla değerlendirdi ve ken-
di Gurudeva’sının asgari talimatını izleyerek, “Eğer on altı 
round ya da daha fazlasını sóylemek mümkün olmuyorsa, 
Hare Kù£òa Mahåmantra’yı tam konsantrasyonla en az dórt 
round sóylemeliyiz,” şeklinde ifade etti ve sevåya—yani çrÏ 
Guru ve Vai£òava’ların hoşnut edilmesi yoluyla Lord’a hiz-
met etmeye—Ôok daha fazla ónem verdi. 

Nåma-saíkÏrttan saygısızlık etmeden mükemmel şekilde 
yapılırsa Harinåma’ya doğrudan hizmettir. Şu ßlokayı bilir-
siniz:

ataè ßrÏ-kù£òa-nåmådi na bhaved gråhyam indriyaiè
sevonmukhe hi jihvådau, svayam eva sphuraty adaè

çrÏ Harinåma Kendisini Vai£òava’ların hizmeti yoluy-
la ifşa edecektir, çrÏla Prabhupada SaraswatÏ ëhåkur da 
Guru-Vai£òava’ya bu türlü hizmetin daha ónemli olduğu-
nu vurguladı. Onun en az dórt round zikir yapma talima-
tı, hizmetkÕrların sınır koymadan mümkün olduğunca 
fazla zikir yapmaları gerektiğine işaret eder. Ayrıca çrÏla 
Guru Mahåråj her yerde şóyle dedi, “Bizim niteliğe ihti-
yacımız var, niceliğe değil.” Ve çrÏla SaraswatÏ ëhåkur’un 
PatråvalÏ’sinde (çrÏla SaraswatÏ ëhåkur’un Mektupları), 
çrÏla Guru Mahåråj’a yazdığı mektuptan anlıyoruz ki o çrÏ 
Guru-Vai£òava’nın hizmetine daha fazla ónem verdi, Ôünkü 
onlar bu tür hizmetle zikirlerinde kalite niteliği elde ederler. 
Ama eğer bir kişi kaliteyi korurken miktarı da artırabilirse 
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bu Ôok, ama Ôok iyidir.

Konuya bir başka aÔıdan da bakabiliriz. Gurudeva 
Harinåma inisiasyonu verirken, óğrenci o sırada and iÔer, 
“Evet ben bu belli sayıdaki roundları (dórt, on altı, altmış 
dórt, vb.) sóyleyeceğim,” ama ettikleri yemini tutma konu-
sunda başarısız olmak Guru’ya ihanet kategorisine girecek-
tir. Bu bakımdan günde en az dórt round olması adanmış-
ları bir miktar ferahlatır. Genel olarak bakıldığında Kutsal 
Lütufları’nın hepsi, verdikleri talimatı ortama, duruma ve 
adanmışların kapasitesine góre uyarlama hakkına sahiptir-
ler. Her şey bir yana, en ónemli nokta Hare Kù£òa’yı—say-
gısızlık yapmadan, iÔtenlikle ve sevgiyle—mümkün oldu-
ğunca fazla sóylemeliyiz ve Guru-Vai£òava’ya ve onların 
Mahåprasådam’ına bütün kalbimizle hizmet etmeliyiz.

Dórt direktife gelince, biz Hindistan’da onlardan hep 
sóz ediyoruz, ama son dünya turumda bazen onlardan sóz 
etmedim—Batıda herkesin dórt direktif konusunda bilinÔli 
olduklarını düşünüyorum. Ayrıca, bana gelen kişiler, doğ-
rudan gelmezler, bazı Vai£òava’lar aracılığıyla gelirler. O 
Vai£òava’lar onları ónerirler, bu demektir ki ben onlar hak-
kında hiÔbir şey bilmem ama ónerilen samimi arayışÔılara 
hizmet inisiasyonumu veririm. (Aslında direktifler dórt de-
ğil, beştir ve dórt direktif beşincinin iÔinde otomatikman 
mevcuttur. Yine de yeni gelen masum kişilere elbette dórt 
direktifi uygulamalarını tavsiye etmeliyiz.) 

Ancak burada (herkesle paylaşılacak bir konu olmama-
sına rağmen) unutmamamız gereken yaşamsal bir nokta 
var, Kù£òa’nın gerÔek ve müstesna kulunun konumu kural-
ların üzerindedir ve bu gibi kullar her türlü yerden gelebi-
lirler. Bir başka aÔıdan ise, büyük Vai£òava’ların merha-
meti herhangi bir kişiyi bir anda iyi bir adanmış yapabilir. 
Bu bağlamda çrÏmad-Bhågavatam ve çrÏmad Bhagavad-
gÏtå’nın ßlokaları üzerinde konuşabiliriz, jåta-ßraddho mat-
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kathåsu... ve: api cet sudurråcåro.... Dolayısıyla her şeyi 
uyum sağlayacak şekilde değerlendirmeye Ôalışmalıyız aksi 
hÕlde kusurlu duruma düşebiliriz.

yasmin ßåstre-puråòe va haribhaktirna dùßyate
ßrotabyam naivatat ßåstram yadi brahmå svayaì vadet

“Kù£òa-bhakti’yi ve Kù£òa’nın Bhakta’larını yüceltme-
yen hiÔbir kutsal metni duymayın. Hatta Lord Brahmå kar-
şınızda otursa ve başka türden bir kutsal metin okusa bile 
dinlemeyin!” çrÏla SwåmÏ Mahåråj bu nedenle ISKCON’u 
kurdu. O, ISKCON’un saf bir adanmışlık topluluğu yeri ol-
masını istedi. Bizler ózellikle Vai£òava-aparådha’dan uzak 
durmalıyız. 

Bu dünyada her zaman belli bir eksiklik, bir kusur olmak 
durumundadır ama eğer ISKCON en azından %60 saf ka-
lırsa, o zaman adanmışlar orada dikkatlice hizmet edebilir-
ler. ‘Dikkatlice’nin anlamı şudur, adanmışlar iyi arkadaşlar 
edinmeye ve Vai£òava’lar ile Kù£òa-bhaktileri aşağılama 
veya onlara saygısızlıkta bulunma konusunda en ufak bir 
eğilimi olanlardan uzak durmaya dikkat edeceklerdir.

Bana gelince, ben çrÏla Guru Mahåråj’ıma bir sóz verdim 
ve en azından şunu diyebilirim ki onun arzusu doğrultusun-
da uygulama yapmak ve vaaz vermek iÔin yüzde yüz Ôaba 
gósteriyorum. 

Hedefimize doğru ilerlerken hasta ya da yaralı biriyle 
karşılaşırsak ve yardım rica ederlerse, doğal olarak insa-
ni yardım doğrultusunda biz de bir miktar destek vermeye 
Ôalışacağız. 

Bir ISKCON Ächåryya’sı maddesel insanların bile yap-
mayacağı bazı faaliyetlerde bulunduğu zaman, bunu nasıl 
kabul edebiliriz? Ve samimi arayışÔı, o Ächåryya’ya ne şe-
kilde sadık kalabilir? Bu tür arayışÔılar ISKCON’dan mad-
desel şeyler istemiyorlar. Onların Kù£òa bilinci tohumlarına 
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ve iyi Vai£òava’ların beraberliğine ihtiyaÔları var.
Onlar tohumların kalbe mutlulukla ekilmesine ve Kù£òa 

bilincini uygulamak iÔin giderek daha fazla ilham almaya 
ihtiyaÔ duyuyorlar, bóylece iyi ISKCON adanmışları olarak 
kendi órnekleriyle başkalarına da ilham verebilirler. Ancak 
biz ISKCON iÔindeki liderlerden pek Ôoğunun Ôok mekanik 
ve maddesel bir şekilde hareket etmiş oldukları gerÔeğini 
góz ardı edemeyiz. 

Benden ISKCON Misyonuyla ilgili Ôok zor bir soru-
ya cevap vermemi bekliyorsunuz. O eski günlerde, çrÏla 
SwåmÏ Mahåråj şu anki saygın ‘Uluslararası Kù£òa Bilinci 
Topluluğu’nu kurduğu zaman, Misyonu onun ilahi beraber-
liği sayesinde devamlı olarak doğru besleniyordu. Belki her 
şey tam anlamıyla mükemmel gitmiyordu ama genel olarak 
diyebiliriz ki onun Misyonu, Batı dünyasının Kù£òa bilinci-
ni mutlu bir şekilde uygulaması iÔin yegÕne umuttu. Onun 
ayrılışından sonra sevgili Misyonunda bazı huzursuzluk-
ların ortaya Ôıktığı doğrudur ve bu Ôok da rastlanılan bir-
şeydir. Her yerde her misyonda ulu güneş batacağı zaman, 
misyonun tamamını belli bir yanılgı ortamının etkilemeye 
Ôalışacağı beklenmelidir. çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın zamanın-
da yanılgının etkisi yoktu diyemem, ama onun ilahi enerjisi 
sayesinde her şey bir anda uyumlu hÕle getirilirdi. 

Herkes kendi Misyonunu mükemmel yapmaya 
Ôalışacaktır ve düşüncem odur ki bu dünyada bulunan bütün 
iyi ve büyük Ächåryya’lar kendi Misyonlarını mükemmel 
yapmaya Ôalıştılar ve bütün enerjilerini o uğurda harcadılar. 
Ve hiÔ kuşkum yok ki hepsi de bütün jÏva-ruhların iyiliğini 
istediler.

Bence ISKCON Misyonu diğer misyonlardan tamamen 
farklıdır: biz onu şartlanmış ruhların en üstün yararı iÔin 
Kutsal Lütufları çrÏla A.C. Bhaktivedånta SwåmÏ Mahåråj 
aracılığıyla Tanrı vergisi bir organizasyon olarak kabul ede-
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biliriz. çrÏla Guru Mahåråj şóyle dedi, “çrÏla SwåmÏ Mahåråj 
bir çaktyåveßa-avatåra’dır, óyle olmasaydı hiÔ kimse beş 
yılda bütün dünyada bóyle bir misyon oluşturamazdı.” O 
Ôok kısa sürede geniş kitlelere yaşamın en üstün hedefini: 
çrÏman Mahåprabhu Ôizgisinde Kù£òa’nın saf adanmışlığını 
elde etme şansını verdi. 

çrÏla SwåmÏ Mahåråj zamanında, dünyanın herhangi bir 
kóşesinde Hare Kù£òa Mahåmantra sóyleyen ve saf adan-
mışlık yaşamı uygulayan pek Ôok kişiden ne zaman bir ha-
ber gelse, çrÏla Guru Mahåråj’ın yüzündeki büyük coşkuyu 
górürdüm ve kendisi çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın ilahi faaliyet-
lerini ve yüceliklerini herkesin ónünde aÔıkÔa óverdi. çrÏla 
SwåmÏ Mahåråj ne zaman gelse ve çrÏla Guru Mahåråj’a 
misyon haberlerini rapor etse, yüzündeki benzer ifadeyi 
górürdüm. Her ikisi de Ôok yüceydi ve gerÔek Kù£òa bilin-
cini yaymak olan başlıca górüşme konuları Ôok yüksekti ve 
uyum iÔindeydi.

çrÏla SwåmÏ Mahåråj bütün dünyada Kù£òa bilincini de-
vam ettirmek ve yaymak iÔin kendi Misyonuna—“G.B.C.” 
denilen—birkaÔ tane lider seÔti ve onlarla gurur duydu. 
O sıralar benim düşüncelerim ISKCON’dan farksızdı ve 
adanmışların ruh hÕllerini górmek beni Ôok mutlu ediyor-
du. Herkesle yakınlaşma şansım olmadı—buna imkÕn da 
yoktu—ama karşılaştığım kişilerde górdüğüm Kù£òa bi-
linci bilgisinin derinliği beni şaşırtmıştı. Aslında, çrÏpåd 
Bhåvånanda Mahåråj, çrÏpåd Tamal Kù£òa Mahåråj, çrÏpåd 
Achyutånanda Prabhu, vb. de dahil olmak üzere, onlardan 
bir sürü güzel izlenim ve coşku elde ettim. ISKCON toplu-
luğu iÔinde hÕlÕ pek Ôok dostum var ve ruh hÕlleri de Ôok 
iyi. Vaaz ve uygulama yaşantısı iÔindeler ve onlara büyük 
saygı duyuyorum.

Ama çrÏla SwåmÏ Mahåråj ayrıldıktan sonra o toplulukta 
Ôok şeyler olduğunu biliyorsunuz. Sadece bununla da kal-
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madı, adanmış büyük büyük şahsiyetlerden pek Ôoğu talih-
siz formlarını gósterdiler ve bu da onların izdeşÔileri iÔin 
ve çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın izdeşÔilerinden Ôoğu iÔin úzücü 
oldu, benim iÔin de Ôok üzücü oldu. Akılları karışan bu ki-
şiler ruhani yaşamları uğruna hevesle güvenli bir sığınak 
aradılar, ancak o toplumdaki diğer kişilere artık tam olarak 
güvenemiyorlardı. Aynı zamanda Kù£òa bilincini de terk et-
mek istemediler Ôünkü çrÏla SwåmÏ Mahåråj tarafından eki-
len tohum kalplerinde yaşıyordu. 

çrÏla SwåmÏ Mahåråj sıklıkla şóyle derdi, “Ben 
ISKCON’um.” Bu demektir ki Kù£òa bilincinin bütün varlı-
ğı—oluşturduğu Topluluk—onunla yaşıyordu, o vaaz yaşa-
mına gelen herhangi bir huzursuzluğa katlanamıyor, bu túrlü 
huzursuzlukları hangi yolla olursa olsun ortadan kaldırma-
ya Ôalışıyordu. Ama Kutsal Lütuflarının ayrılışından sonra, 
ego formundaki yanılgı dalgası bir anda kótü etki yaymaya 
Ôalıştı. Pek Ôok kişinin bundan etkilendiğini biliyorsunuz. 
O hastalıklı insanların gücüyle birÔok iyi ruh kovuldu ve 
çrÏla Guru Mahåråj insani yardım olarak onlara bir parÔa 
umut ve himaye sağlamaya Ôalıştı. Ben şu anda onun kut-
sal makamına sınırlı kapasitem el verdiğince hizmet etmeye 
Ôalışıyorum. 

Aslına bakılırsa çrÏla SwåmÏ Mahåråj ISKCON 
topluluğunu, Kù£òa bilinci doğru gózetim altında 
uygulanabilsin diye organize etti ve bütün şartlanmış ruhların 
yegÕne yaşam hedefi de odur. Bu sadece Kutsal Lütufları’nın 
vaazı değil, çrÏman Mahåprabhu’nun, Onun dostlarının 
ve Ondan sonraki óğreti zincirinin de vaazıdır. Kuşkusuz 
bu yaklaşım çrÏla SwåmÏ Mahåråj vasıtasıyla dünyada 
ve ózellikle de Batıda büyük ólÔüde kendisini góstermiş 
bulunuyor, ama çrÏla SaraswatÏ ëhåkur’un ve bizim çrÏla 
Guru Mahåråj’ımızın birÔok óğrencisi Kù£òa bilincini kendi 
kapasitelerine góre anlatmaya ve uygulamaya devam ettiler. 
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Her yerde górüyoruz ki, onların her biri çrÏman Mahåprabhu 
ile aynı vaaz yóntemine ve ruh hÕline sahip değildir: tùnåd 
api sunÏcena taror api sahi£òunå, amåninå månadena... ve 
hepsi de Vai£òava-aparådha’dan tam anlamıyla kurtulmuş 
değildi. Dolayısıyla her toplulukta pek Ôok zorluk ortaya 
Ôıkar, hatta bizim topluluğumuz bile bundan tam olarak 
kurtulmuş değildir.

Bizim kendimize ve başkalarına iyilik yapmamız gerekir. 
Biz maddesellik idealini terk etmek istiyoruz, adanmışların 
beraberliğinde, saygısızlıktan uzak Mahåmantra sóyleyerek 
ve vaaz vererek, bize en üstün yararı sağlayan—aslında ya-
şamımızın hedefi olan—aşkın hizmet boyutuna ulaşmak 
iÔin Ôaba góstermeliyiz. Saygısızlıktan uzak zikir yapmak 
son derece gereklidir ve eğer o duygu bize ulaşmazsa gere-
ken yararlı sonuÔlar elimize geÔmez. Ben bunun şimdi biz-
ler iÔin Ôok ónemli olduğunu hissediyorum.

çrÏla Guru Mahåråj’dan İngilizce bir deyim duydum, 
“Únvan, altın para üzerindeki damga gibidir, esas olan altının 
kendisidir.” Aslında bir kuruluş ya da sampradåya altın para-
nın değerini gósteren damga gibidir ama gerÔek değer—ne-
rede olursa olsun—altının kalitesindedir, aksi hÕlde ona sa-
dece kendi belli ülkesi iÔin geÔerli olan parasal değer verilir.

Bir başka şekilde şóyle diyebiliriz, “svadeße pøjyate råjå 
bidvån sarvvatra pøjyate.” Nitelikli insanlar her yerde de-
ğere sahiptirler, ama eğer bir Kral nitelikli değilse, sadece 
kendi krallığında saygı górür. Dahası, vitrinlerde sergilenen 
güzel tasarlanmış pek Ôok üniforma górebiliriz. Oysa biz he-
defimize doğru ilerlemeliyiz ve eğer bunun ónemini bütün 
kalbimizle anlayabilirsek onu arkamıza yaslanıp bekleye-
meyiz. Eğer hem insanı hem de tasarlanmış üniformayı elde 
edebilirsek, bu bizim iÔin Ôok iyi birşeydir.

Ben bütün ortamlarla uyum iÔinde olmaya Ôalışıyorum 
ve başkalarına saygısızlık etmesi ya da huzursuzluk vermesi 
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iÔin asla hiÔ kimseye tavsiyede bulunmuyorum. Ben herkesi 
dostum yapmaya Ôalışmak istiyorum ve bağlantıda olduğu-
muz kız kardeşlerimizin hayır dualarını istiyorum. Bilmeden 
onlara karşı herhangi bir saygısızlıkta bulunursam, affetme-
leri iÔin dua ediyorum. Eğer bu ruh hÕli ile ilerleyebilirsem 
Vai£òava-aparådha’dan uzak kalırım.

GoswåmÏ’lerin yazılarında her şey Ôoktan verilmiş, ama 
onları izleyen Ächåryya’lar o aynı hazineyi isteklilerin alma 
kapasitesine góre dağıttılar. İster Doğuda olsun ister Batıda, 
bu süreÔ hep devam edip gidiyor ve bu yolla yüz binlerce 
insan geldi. çrÏla SaraswatÏ ëhåkur bile bize Ôok şey ver-
medi—Ôünkü yeterli niteliğe sahip değiliz. Dahası, çrÏman 
Mahåprabhu’nun Kendisi de bóyle şeyleri vermedi, Ôünkü 
bunlar kitlelere dağıtmak iÔin değil. Bu bakımdan onlar 
sonuÔ olarak kuşkusuz Kù£òa bilinciyle ilgili her şeyi verdi-
ler, ama herkese değil. Ayrıca herkes bunu alacak yeterliğe 
sahip değildir. Bu nedenle şóyle denir,

antaraíga laiyå kare rasa-åsvådan
bahiraíga laiyå kare nåma-saìkÏrttana 

Bazen çrÏla Guru Mahåråj’ın ve benim óğrencilerimin, 
anlayışlarını ağır bir şekilde vaaz ettiklerini, neredeyse 
“kaş yaparken góz Ôıkardıklarını” duyuyorum ancak benim 
vaazım bu değil. Benim vaazım alÔakgónüllü, hoşgórülü 
olmak ve diğer kişileri onurlandırmaktır, Mahåprabhu’nun 
óğretileri de bu şekildedir. Benim herkese duam gerÔek yarar 
sağlamaları ve uyum iÔinde ilerlemeleri iÔin bütün geÔmiş 
Ächåryya’larımızın óğretilerini ciddiye almalarıdır. Herkes 
Kù£òa bilinci iÔin gelmiş bulunuyor ve o kavrama inanÔları 
var. Onların uzaklaşmalarını górmek Ôok acı veriyor. Ben 
onlara yardım etmek istiyorum ve eğer bir kimse yardım 
iÔin bana yaklaşırsa, kapasiteme góre onlara yardım etmeye 
Ôalışmak benim górevim.
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Sorularınızın cevaplarını ózetlemek gerekirse:

1) Adanmışların davranışları ve Mahåmantra zikri iÔin 
çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın Batı Dünyasında koyduğu 
standart ile ilgili olarak denebilir ki, o standart herkese 
yarar sağlamalıdır. Ama en az dórt round zikir yapma 
hakkındaki ózel husus da çrÏla SaraswatÏ ëhåkur’un ve 
çrÏla Guru Mahåråj’ın merhametini bize hatırlatması 
aÔısından uygundur.

2) çrÏla Gurudeva’nın emirleri óğrenci iÔin üstün direk-
tiflerdir ve óğrenci onu tereddüt etmeden izlemelidir. 
ISKCON, Kù£òa bilincinin uygulanması iÔin var olan 
bir topluluktur ve çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın zamanında 
tartışma sóz konusu değildi, bir başka deyişle o “Ben 
ISKCON’um” derdi. Kutsal Lütuflarının ayrılışından 
sonra topluluk aynı niteliğe sahip anlayış iÔinde var ola-
biliyorsa o zaman adanmışlar, eğer fırsat bulurlarsa, hiÔ 
tereddütsüz orada hizmet etmeye Ôalışacaklardır.

3) Ruhani yaşamda olgunluğun ve ilerlemenin sınırı yok-
tur, ama başlangıÔ evrelerinde belli direktifler vardır.

4) çrÏla Røpa GoswåmÏ şóyle dedi,

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

Eğer bir kimse büyük ózlem ruhuyla Rågåòugå sevgi 
dolu bhaktiyi aramak iÔin iÔtenlikle Ôabalıyorsa, onları cesa-
retlendirmeliyiz, ancak hiÔbir şekilde başkalarının misyon-
larına ya da doğal adanmışlık ortamına huzursuzluk verme-
meliyiz.

çrÏla Guru Mahåråj doğayla sempati alışverişi iÔinde 
bulunmamızı ve hiÔbir huzursuzluğa neden olmamamızı 
sóyledi. Ama ruhani gelişim yolundayken birilerinin 
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sıkıntıda olduğunu ve yardıma ihtiyaÔ duyduklarını, ya da 
araÔlarının tamir istediğini ya da gidecekleri yere kadar 
arabamıza binmek istediklerini, ya da herhangi bir şekilde 
zor durumda olduklarını ve kurtulmak iÔin yardıma ihtiyaÔ 
duyduklarını górürsek, onlara sevgi dolu arkadaşlar olarak 
yardım etmeye Ôalışacağız. Aslında hepimiz çrÏman 
Mahåprabhu ve Røpånuga Sampradåya Ôizgisindeki ruhani 
gelişmeye ihtiyaÔ duyuyoruz, dolayısıyla sahip olduğumuz 
hizmet enerjisi ruhuyla, birbirimize o Ôizgi doğrultusunda 
yardım etmeye Ôalışacağız, ancak asla başkalarının 
hizmet faaliyetlerini ya da misyonlarını huzursuz etmeye 
Ôalışmayacağız.

5) Ve son sorunuza cevap olarak: Kalküta, 7 Sitakan-
ta Banerjee Lane’den kapı kapı dolaşarak Back to Godhead 
dergisinin belki de ilk toplu dağıtımını yapanın ben olduğu-
mu iddia edersem ve eğer B.B.T. bize o hizmeti yapma fırsatı 
verirse, çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın kitaplarını dağıtmanın bizim 
iÔin zorluğu nerede? Diyebilirim ki başta çrÏla Guru Mahåråj 
ve çrÏla SwåmÏ Mahåråj olmak üzere herkes kitaplarının yan 
yana dağıtıldığını górmekten sanırım Ôok mutlu olur.

Şahsınızı órnek olarak gósterebilirim. Siz bana düşünce-
li, samimi sorularla yaklaştınız ve doğal olarak ben de gere-
ken cevabı ve belirleyici ilkeleri kapasiteme góre vermeye 
Ôalışıyorum, ama İngilizcem Ôok yetersiz. Düşüncelerimi 
İngilizce dili aracılığıyla tam olarak ifade edemiyorum ve 
sanırım cevabım daha fazla soruyu davet edecek. Yani, her 
şey yeterli bir şekilde ifade edilmedi, sadece kalbimdekileri 
kısaca ifade etmiş oldum.

Aslında samimi arayışÔıların ve sorusu olanların hiÔbirini 
górmezden gelemem. 

Ama Şahsınızı kendim gibi düşmüş ruhlara karşı merha-
metli ve nitelik sahibi bir Vai£òava olarak górüyorum.
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Umarım bu mektup Kù£òa bilincini kararlılıkla uygula-
manızda yardımcı olur.

Tekrar tevazulu daòàavat praòåmlarımla,

Sevgilerimle, 
SwåmÏ B.S.Govinda

 

P.S. Zamanım Ôok az. EÊer daha fazla soru sormak ister-
seniz, lútfen beni górmeye ÔalıËın. O zaman birlikte oturup 
konuËabiliriz.

Soru: Kısa süre ónce çrÏla B.R. çrÏdhar Mahåråj’ın kitapla-
rıyla karşılaştım ve onları adanmışlık yaşantım iÔin büyük il-
ham kaynağı olarak górüyorum. Bununla beraber, çrÏla A.C. 
Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda’nın óğrencileri olan bazı 
arkadaşlarım bu kitapları okumam ve sizin óğrencilerinizle 
biraraya gelmem konusunda cesaretimi kırıyorlar. İkilem 
iÔindeyim ve yardımınızı rica ediyorum.

çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: BirkaÔ yıldır adanmış du-
rumdasınız ama çrÏla SwåmÏ Mahåråj Prabhupåda ile çrÏla 
Guru Mahåråj arasındaki samimi ilişkinin farkında mısınız, 
bilmiyorum. Ben çrÏla Guru Mahåråj ile yaklaşık 42 yıl 
şahsen bir arada oldum ve onun bütün o farklı adanmışlar-
la olan ilişkilerini górdüm. O sürenin on yılı boyunca çrÏ 
Chaitanya Såraswat Maéh’ın Kalküta şubesi, çrÏla SwamÏ 
Mahåråj’a ait binada, evinin bitişiğindeydi. Kendisi düzenli 
olarak çrÏla Guru Mahåråj’la saatler süren górüşmeler yap-
maya gelirdi. Ayrıca, o dónemde, çrÏla Guru Mahåråj’ın 
talimatıyla, çrÏla SwåmÏ Mahåråj’dan Bhagavad-gÏtå 
óğrendim. Dahası çrÏla SwåmÏ Mahåråj bu dünyadaki son 
günlerine kadar çrÏla Guru Mahåråj’ın ISKCON Misyonu-
nun başı olmasını istedi. Aslında adanmışların bilmedikleri 



Elde Yontulmuş Mücevherler 129

Ôok şeyler var, dolayısıyla zaman zaman bazı yanlış anla-
malar ortaya Ôıkıyor.

Her neyse, çrÏla Guru Mahåråj’ın lütfu sayesinde çrÏ 
Chaitanya Såraswat Maéh’ın pozisyonu Ôok nettir. çrÏla 
Guru Mahåråj’ın her zamanki dileği diğer kişilerin misyon-
larını rahatsız etmemekti, ancak bizim misyonumuz manevi 
arayışÔılar iÔin ‘insani yardım’ kapsamındadır. Siz onun ki-
taplarını okuyorsunuz ve onun adanmış kullarıyla yakınlık 
kuruyorsunuz, bu demektir ki, onun üstün ruh hÕlini, yakla-
şımını anlayabilirsiniz.

Soru: Benim yónetme konusundaki yeteneğime Ôok fazla 
inanÔ duyuyorsunuz, ama ben sizin emrinizi yerine getir-
menin nasıl mümkün olacağını bilemiyorum ve eğer devam 
edersem durumun daha da kótüleşeceğinden korkuyorum. 
Lütfen Mahåråj, beni bu górevden alın ve başkasını tayin 
edin, ben de o adanmışa hizmet etmeye Ôalışayım. Eğer si-
zin arzunuz benim devam etmem doğrultusundaysa, bir kere 
daha denemem gerekir ancak derin hayal kırıklığı yaşıyo-
rum ve Ôaresizlik hissediyorum.

çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: Uygulamacı yaşamımızda, 
şu an iÔin huzursuzluk veren bir sürü şeyin yanısıra hayal 
kırıklığı da ortaya Ôıkacaktır, ancak derin hizmet niyetimiz-
le ve inancımızla, çrÏla Guru Mahåråj’ın merhameti saye-
sinde, hepsi yok olacaktır. Kışın, bazı günler sisli olduğu 
iÔin, her sabah güneşi net olarak górmeyiz, ama bu yüzden 
górevimizi durdurmayız. çrÏ Kù£òa çrÏmad Bhagavad-
gÏtå’da şóyle dedi:

måtrå-sparßås tu kaunteya, ßÏto£òa-sukha-duèkha-dåè
ågamåpåyino ´nityås, tåìs titik£asva bhårata

Gerekli olan tek şey hoş górme, tahammül etme kapasite-
mizdir. Ve bu da bir tür sınavdır. Eğer kendi yaşam óykümü 
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düşünecek olursam, ben hizmet yaşamımın hemen her gü-
nünü endişe iÔinde geÔirdim. Ama bundan mutluyum, bu 
demektir ki, Kù£òa beni endişeli yaparak Kendi ilahi hizmeti 
iÔin enerjimden birşey alıyor. İyi bir Ôocuk, Ôok Ôalıştıktan 
sonra sınavda başarısız olursa, babası ne yapar? Onu evden 
mi kovar, yoksa ona daha fazla şevk vermek iÔin takviye mi 
eder? Bunu hatırlamamız gerekir.

alabdhe vå vina£ée vå, bhak£yåcchådana-sådhane
aviklava-matir bhøtvå, harim eva dhiyå smaret

Bu bakımdan çrÏla Guru Mahåråj’ımızın arzusunu 
gerÔekleştirmek adına ruhani yaşamlarımızın en üstün Ôıkarı 
iÔin iki kat enerji ile Ôaba harcamalıyız.

Górevim her ne olursa olsun tamamen bana aittir—ber-
bat etsinler diye hizmetimi hiÔ kimse ile paylaşmam. Eğer 
bana gelen górevi sadece benim yapabileceğimi biliyorsam, 
o zaman yapmalıyım. Guru-Gauråíga’ya hizmetin zorlu-
ğunu kabul edebilen kişiler, Efendilerinin lütfuyla, kendi 
kapasitelerinin ótesinde bile olsa pek Ôok şey yapabilirler. 
Dolayısıyla endişe etmeyin. 

Bengali şiirinden şu dizeyi anımsayabiliyorum, şóyle di-
yor, bütün dünya ağlamaklı bir ruh hÕliyle hizmeti terk etse 
bile, ben kaÔmayacağım, aksine Ôaba góstereceğim. çrÏla 
Guru Mahåråj Ravindranath Tagore’nin şu óyküsünü Ôok 
fazla okurdu:

yadi tora àåka ßune keu nå åse tabe esalå calore

Eğer kimse sizinle gelmezse, bir asa bile olmadan, tek 
başınıza ilerlemelisiniz. Hizmete yaklaşımınızda tutarlı ol-
manız gerekir. Hizmet Ôok üst birşeydir, yetki alanımın dı-
şında olsa da, dikkatinizi Ôekmek iÔin, çrÏla Guru Mahåråj’ı 
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anarak, tevazuyla şunu sóyleyebilirim: “çrÏmatÏ RådhåråòÏ 
Kù£òa iÔin olan Kendi ilahi, müstesna hizmetinden herhangi 
bir ekibe pay vermeye tahammül edemez.” Sanırım hatırla-
manız iÔin bu kadarı yeterli....

...Bizler Kù£òa’nın hizmeti iÔin, bu Ôok ender insan be-
denine, akla, enerjiye ve pek Ôok niteliğe sahibiz, bu bakım-
dan, maddesel olanın bir parÔasına karşılık, hizmet-odaklı 
aklımızı katletme iznini kendimize veremeyiz. 

Sevgili Prabhu, herhangi bir yanılgı ortamı ile ilgili en-
dişeniz olmasın. çrÏla Guru Mahåråj’ın her zaman bizimle 
olduğunu, bizi izlediğini ve bize góz kulak olduğunu düşün-
melisiniz. Onun ilahi merhametiyle en sonunda muzaffer bir 
hizmet konumu elde edeceğimiz kesindir. 

Biz Ôok şanslıyız, Ôünkü çrÏla Guru Mahåråj’ın ve 
çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın ilahi hizmet yaşamıyla aydınlan-
dık. çrÏman Mahåprabhu’dan sonra, çrÏla Bhaktisiddhånta 
SaraswatÏ Prabhupåda zamanına kadar bóylesine bir adan-
mışlık dalgası gelmedi. O dalga, yanılgı ortamını başarıyla 
ezmek iÔin, çrÏla SwåmÏ Mahåråj ve çrÏla Guru Mahåråj ta-
rafından dünyanın dórt bir yanında estirildi; ve şimdi bütün 
dünya “Hare Kù£òa” sóylüyor. Kù£òa bilincini ne yapıp edip 
yerleştirdiler, ancak yaşamları boyunca karşılarına ne kadar 
Ôok engel Ôıktığını düşünecek olursak, kendi üzüntümüzü 
ve zorluklarımızı unutmamız gerekir. çrÏla Dåsa GoswåmÏ, 
iÔinizdeki düşmanlardan—kåma, krodha, lobha, moha, 
mada, måtsarya— dolayı Ôok huzursuz durumda olduğunuz 
zaman, yüksek sesle koruyucunuzun: Vai£òavalar’ın adını 
zikredin, derdi. Ruhani yaşamınızın korunması iÔin onlara 
dua edin ve eğer samimi iseniz, onlardan kesinlikle yardım 
alırsınız. Bu durumda ben sadece şunu diyebilirim, “De-
vam edin, devam edin, devam edin ve zamanı gelince sisli 
gókyüzü górüş alanınızı terk edecektir.”
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Soru: Bir başka tapınağın kitabında, birleşmenin ayrılıktan 
daha üstün olduğunu okuduk ve orada yapılan aÔıklamaları 
anlama konusunda problem yaşıyoruz. GeÔmişte çrÏla 
SwåmÏ Mahåråj Prabhupåda’nın ve çrÏla Guru Mahåråj’ın 
kitaplarında, devamlı olarak, Kù£òa bilincindeki en üstün 
ruh hÕlinin vipralambha, ayrılık olduğunu okumuştuk. Bu 
ifadeler birbiriyle nasıl bağdaşır?

çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: Benim duygum odur ki 
bin doğum geÔse bile, o ifadeyi yazan kişiler vipralambha-
nın ne olduğunu ve ne iÔerdiğini asla anlayamayacaklar. 
Mahåprabhu, çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin Kù£òa’dan ayrı olma 
ruh hÕlini olağanüstü yoğun bir şekilde tadarak, GambhÏrå’da 
on iki yıl kaldı, Kù£òa-premanın en üstün ifadesi de odur. 
Bóylesine üstün bir ifade vipralambha sayesinde geldi, aksi 
hÕlde Kù£òa-prema tatmak mümkün değildir. Bunun ne ka-
dar derin olduğu hakkında bir parÔa fikir sahibi olabiliriz, 
Ôünkü Mahåprabhu RådhåråòÏ’nin bhåva ve kanti Formunu 
aldı ve o, birleşmenin değil ayrılığın ruh hÕlidir. 

Bu maddesel dünyada herkes, hatta bir yavru keÔi bile bir-
leşmenin ne olduğunu bilir, dolayısıyla kimseye zevk almayı 
óğretmeye gerek yok: zaten biliyorlar, bu yüzden kimse iÔin 
o konuyu netleştirmek gerekmez. Peki ama hizmete hazır 
olan tüm enerji ne iÔin kullanılmalı? Burada bilinmeyen şey 
transandantal ayrılık ruhudur. Bu ruh hÕli neden Mahåprabhu 
tarafından tekrar tekrar tadıldı? Mahåprabhu’nun duygu-
ları hep o vipralambhayı—Kù£òa’dan ayrı olmanın ruh 
hÕlini tatmaya yóneldi. Mahåprabhu’nun konusu, çrÏmatÏ 
RådhåråòÏ tarafından hissedilen en derin duyguları tatmaktı.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun GambhÏrå’da tattığı 
ayrılık ruh hÕlini sózle ifade etmek mümkün değildir, an-
cak çrÏla Kù£òa Dåsa Kaviråja çrÏ Chaitanya-caritåmùta, 
Madhya-lÏlå ikinci bólümde birşey góstermeye Ôalıştı. 
Chaitanya-caritåmùta’da baştan sona ayrılık haleti vardır. 
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Ve biz neden Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti’nin oyununda 
en üstün ruh hÕli budur, diyoruz? çrÏmatÏ RådhåråòÏ’de ne 
ólÔüde bhåva var ki Kù£òa Onun ruh hÕline bürünmek ve 
onu tatmak iÔin Mahåprabhu olarak góründü? Zevk alan 
kimdir? Zevk almak nedir? Ve acı Ôekme hÕli vasıtasıyla 
kimden zevk alınıyor?

Herkes, ózellikle de cinsel zevke dalmış olan şartlanmış 
ruhlar zevk almayı bilirler ve bu maddesel dünyada en üs-
tün mutluluğu onun verdiğini düşünürler, oysa en mükem-
mel duyguları ayrılığın olağanüstü ıstırabının verebildiğini 
sóyleyebilen kimse—bunu sóyleyebilen yegÕne kişi çrÏman 
Mahåprabhu’dur.

Mådhavendra PurÏ’nin Kù£òa’dan ayrı olma ruh hÕlini 
dile getiren Kaviråja GoswåmÏ’nin bir ßlokası şóyle der:

ayi dÏna-dayårdra-nåtha he mathurånåtha kadåvalokyase
hùdayaì tvadaloka-kåtaraì dayita bhråmyati kiì karomy aham
ei ßloka kahiyåchen rådhåra éhåkuråòÏ...

Bu ßloka çrÏmatÏ RådhåråòÏ tarafından olağanüstü bir 
biÔimde dile getirildi ve Onun üstün merhameti sayesinde 
çrÏpåd Mådhavendra PurÏ de yaşamının son anında bunu 
tattı. Ondan sonra, başka hiÔ kimse değil, sadece çrÏman 
Mahåprabhu, onu tam anlamıyla tadacak niteliktedir—bu 
çrÏla Kaviråja GoswåmÏ’nin górüşüdür.

Aşağıdakileri góz ónünde bulundurmaya Ôalışın: 
Kù£òa’nın Şahsen tadamadığı şey nedir? Kù£òa’nın tatmak 
istediği şey neydi ki Mahåprabhu Formunda góründü? Kù£òa 
neden RådhåråòÏ’nin ruh hÕlini ve rengini aldı ve tatma ko-
nusu neydi? Kù£òa buradaki Oyunları sırasında Mahåprabhu 
Formunda ne tattı? Mahåprabhu PurÏ-Dhåm’da, ózellikle de 
GambhÏrå-lÏlåsında ne türlü bir ruh hÕli sergiledi ve Kù£òa’yı 
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Kuruk£etra’da Jagannåtha Formunda górünce neden bayıl-
dı? ChaòàÏdås bir şiirde neden şunları yazdı:

lakha lakha yuga hiye hiye råkhanu
tabu hiyå juàana nå gela

(Anlamı: RådhåråòÏ neden Kù£òa’yı milyonlarca ve mil-
yonlarca yıl kucaklamakla tatmin olamayacağını sóyledi?) 
Burada ifade edilen ruh hÕli nedir?

çrÏ Chaitanya-caritåmùta ikinci kısım, ikinci bólümde 
çrÏ Kaviråja Goswåmi, Mahåprabhu’nun Antya-lÏlåsını dile 
getirirken, ne türlü bir tat alma haleti aktarmıştır?

Kù£òa Vùndåvan’ı górmek iÔin geri dónmeyip Uddhava’yı 
gónderdiği zaman, RådhåråòÏ’nin Kù£òa’dan ayrı kaldığın-
da tattığı şeyi, o Vramana-gÏtå’yı, Mahåprabhu sürekli ken-
dinden geÔmiş hÕlde, on iki yıl boyunca, aklını kaÔırmış 
bir adam gibi deneyimleyip tattı. Eğer bu türlü ruhlar aptal 
iseler o zaman tüm Vùndåvan sakinleri, GopÏler de dahil, 
aptaldır. Aptal gibi Vùndåvan’da yaşamak yerine, neden 
taksiye biner gibi, atlı arabaya atlayıp yarım saatte doğruca 
Maéhurå’ya gitmediler? 

Ama eğer (sózünü ettiğiniz kitabı yazan) o yazar kendi 
anlayışı doğrultusunda o birleşme ruh hÕlini tatmak istiyor-
sa hemen hamile kalacaktır, o zaman hÕli ne olur?

Røpa GoswåmÏ ayrılıktaki Kù£òa-prema ruh hÕlinden 
óvgüyle sóz ederken—pÏàåbhir nava-kåla-køéa, vb. (C.c. 
Madhya 2.52)—ayrılıktaki Kù£òa-prema genÔ bir kobranın 
zehirinin gücünü bile yenilgiye uğratır, dediğinde ifade et-
tiği şey neydi?

Aslında ben buna bir cevap vermeye hevesli değilim, sa-
dece çrÏla Guru Mahåråj’ın ve çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın ruh 
hÕllerini hatırlıyorum. Birleşmeyi óven ÔocukÔa soruya her-
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hangi bir cevap vermekten de aşırı derecede tiksiniyorum. 
Çünkü, birleşmenin ne olduğunu herkes bilir.

Cehennemin ne olduğunu biliyorum ve cennet hakkında da 
belli bir deneyimim var, ama RådhåråòÏ’nin ve Mahåprabhu 
çrÏ Chaitanyadeva’nın en sevgili dostlarını eleştirmek iste-
yen kişinin kaderi ne olur bilmiyorum. O kişi Kù£òa bilin-
ci hakkında en ufak bir fikre bile sahip değil, ózellikle de 
Mahåprabhu’nun GambhÏrå’da yaşarken geÔirdiği on iki yıl 
hakkında ve Kù£òa’dan farksız olan Mahåprabhu Formunda 
tattığı RådhåråòÏ’nin ruh hÕli hakkında hiÔbir şey bilmiyor. 
Bóyle bir kişiyi ne türlü bir kaderin beklediğini sóyleyebilir 
misiniz? Eğer cehennem sakinleri bóyle bir kişiyi górürlerse 
ondan korkmalılar ve ona yeni bir cehennem yapmalılar.

Biz çrÏla Guru Mahåråj’ın nilüfer ayaklarına sığınmış 
bulunuyoruz, dolayısıyla Kù£òa hepimizi budalaların uydur-
ma, sahte düşüncelerinden koruma cómertliğini gósteriyor. 
Eğer sadece çrÏla Guru Mahåråj’ın kitaplarını okursanız ve 
sadece onun Ôizgisinde hizmet etmeye Ôalışırsanız, neşeli ve 
endişeden uzak olursunuz ve transandantal yuvaya dónüş 
yolculuğunuzda Ôok Ôabuk ilerleme kaydedersiniz.
Soru: Ben tam vejetaryen bir restoran işletiyorum ama bir 
adanmış sizin, adanmış hizmetle işi karıştırmamak gerekir, 
dediğinizi sóyledi. Ayrıca dışarıya yemek servisi yapmadan 
ónce çrÏ Guru ve Gauråíga’ya yiyecek sunmanın uygun ol-
madığını ima etti. Bunu anlamakta biraz zorluk Ôekiyorum. 
Lütfen bu konuda bize birşeyler sóyleyin.
çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: Sorunuzla ilgili ola-
rak diyebilirim ki her şey adanmışın ruh hÕline bağlıdır. 
Mahåbhågavata, her şeyi Prasådam olarak górebilir. Ancak 
Kutsal Metin bir yandan da Mahåprasådamı inancı olma-
yanlara vermenin aparådha olduğunu sóyler. Órneklemek 
gerekirse, Harinåma herkesi kurtarabilir, ama onu inancı ol-
mayan birine verirseniz o zaman bu saygısızlık olur; benzer 
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şekilde Mahåprasådam’a karşı aparådha işleyebiliriz. Yine 
de her şey sóz konusu kişilerin ruh hÕline bağlıdır: eğer ta-
mamen bilinÔli bir şekilde yapılıp sunulursa ve inancı olan-
lara dağıtılırsa—bu Ôok iyidir.

Mahåprasådam merhamet demektir, dolayısıyla biz 
onu para karşılığı vermeyeceğiz, ama inanÔ karşılığı vere-
biliriz. Bununla beraber ben çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ı eleş-
tirmiyorum, bunu farklı şekilde uyarlayabilirim: o bütün 
dünyayı Kù£òa’nın hizmeti ile meşgul etmek istiyor, o ku-
ralları kırma ve yasa yapma hakkına sahiptir, yani o bir 
çaktyåveßa-avatåra’dır. çrÏla SwåmÏ Mahåråj’ın ruh hÕlini 
ve geleneksel kuralları bu şekilde uyumlu hÕle getirebiliriz: 
Guru-Gauråíga’ya hizmet etmenin başkaca yolu olmayın-
ca, adanmışlar ticaret yapıyorlar, bir işe giriyorlar, kitap 
dağıtıyorlar, kurabiye satıyorlar, vb. Aynı şekilde restoran 
işletmek de bir tür ticaret. Dolayısıyla şu şekilde uyum sağ-
layabilirim, yemekleri pişirdikten sonra her bir yiyecekten 
birazını ilk ónce çrÏ Guru Gauraíga’ya sunun ama sunulanı 
geri kalanla karıştırmayın. Ayrıca, ailenizi geÔindirecek ka-
darını aldıktan sonra kÕrınızı çrÏ Guru Vai£òava’nın hizme-
tine sunun, bu şekilde hiÔbir tepki almazsınız. Yani, bütün 
bunlar, yaparken iÔinde bulunulan ruh hÕline bağlıdır, diyo-
rum. Esas olan varoluşunuzun hizmet boyutunda yer alma-
sıdır. Eğer ßraddhå sahibi biri o Prasåda’dan isterse, ona 
seve seve verebilirsiniz.

Soru: çrÏ Brahma saìhitå’nın 5.24 ve 25. dórtlüklerinin 
aÔıklamasında Gopål Mantram’ın iki yónü olduğu belirti-
liyor: 1) Saf adanmışların Kù£òa-prema ile noktalanan saf 
ruhani arzularını gerÔekleştirmek ve 2) Saf olmayan adan-
mışların maddesel arzularını da gerÔekleştirmek.

Kendimi saf olmayan bir adanmış kabul ederek size bu 
Gopål Mantra’yı zikredebilir miyim diye soruyorum. Gopål 
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Mantra’yı kapsayan GåyatrÏ Mantra’ya zaten inisiye olmuş 
bulunuyorum. Bu Gopål Mantram’ı japa-mala gibi ya da 
hiÔ durmadan zihnimde zikredebilir miyim?

çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: Gopål Mantram’la ilgili 
olarak şu ayeti dikkate alabilirsiniz:

bhoga-mok£a våñchå chåài´ harinåma gåi re
nå ceyeo nåmera guòe osaba phala påi re 

çrÏ Gurudeva’nın rehberliğinde Kù£òa’nın aşkın hiz-
metinden başka hiÔbir istekte bulunmadan Hare Kù£òa 
Mahåmantra’yı zikrettiğimiz ya da Kù£òa veya Gopål Mant-
ram üzerinde meditasyon yaptığımız zaman, bu herkes iÔin 
gerÔek yarar sağlar ve bizim iÔin gerekli olan iyi şeyler de 
otomatik olarak karşımıza Ôıkar. Ama eğer o adanmışlık 
ruhuna herhangi bir maddesel arzu gelip karışırsa, bu saf 
adanmışlığı kóstekler.

çrÏla Røpa GoswåmÏ şóyle dedi:

anyåbhilå£itå ßønyaì, jñåna-karmmådy anåvùtam
ånukølyena kù£òånußÏlanaì bhaktir uttamå

O ßlokaya başvurabilirsiniz ve neyin ne olduğunu anlaya-
bilirsiniz. Bu çrÏ Bhakti-rasåmùta-sindhu’da yer alır. Ayrı-
ca Bhaktivinod ëhåkur da şóyle dedi,

bhoga-mok£a våñchå chåài´ harinåma gåi re
nå ceyeo nåmera guòe osaba phala påi re

Gopål Mantram’ı devamlı sóyleyebilirsiniz—bunda 
bir sorun yok, ama bu Kali-yuga Ôağında Mahåmantra, 
Harinåma’dır ve mantralar iÔinde en iyisidir. Harinåma 
her şey iÔindir, oysa Gopål Mantram meditasyon iÔindir.
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Soru: Bana, ólümlü dünyada doğum alan ama sonra 
Kù£òa’nın mekÕnına geri dónen jÏva-ruhların da tekrar mad-
desel dünyaya düşebilecekleri sóylendi. Bu doğru mu? Ay-
rıca bazı kişilerden, jÏvanın aslen ruhani dünyadan geldiğini 
duydum, ama diğerleri aslımızın marjinal pozisyon olduğu-
nu sóylüyorlar. Sevgili Gurudeva, lütfen bunu anlamama 
yardım edin.

Ayrıca, üyeleri çrÏla Guru Mahåråj’ıma karşı saygılılarsa 
diğer misyonları ziyaret edebilir miyim, lütfen aÔıklık getirin.
çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: Eğer Vaikuòéha’dan her-
hangi bir kişi maddesel dünyalara inerse, bu genellikle sade-
ce Lord’un iradesiyle gerÔekleşir. Bununla beraber, Kutsal 
Metinlerde belirtilmiştir ki, Vaikuòéha’da yaşayan biri bile 
eğer Vai£òava-aparådha işlerse düşebilir, ancak Jaya ile Vi-
jaya adlı kapı muhafızlarının durumunda olduğu gibi bu da 
yine Lord’un iradesine bağlı olarak górülebilir. 

çrÏla Guru Mahåråj’a pek Ôok kez bu soruyla yaklaşıl-
dı ve o bizim aslımızın Lord’un marjinal enerjisi, taéastha-
ßakti olduğunu aÔıkÔa órnekledi. Eğer dünya esaretinden 
kurtulursak, hak kazanarak marjinal boyuta girebiliriz, an-
cak Vaikuòéha, Vùndåvan gibi daha üst boyutlara sadece lü-
tufla girebiliriz.

Kuşkusuz diğer topluluklarda dostlukları iyi olan 
birÔok iyi ve saygın ruh vardır ama bazılarının çrÏla Guru 
Mahåråj’ımızı eleştirme eğiliminde olduğu da bir gerÔektir—
ve bu son derece zararlıdır. çrÏ Gurudeva ile ilgili eleştiri 
duymak Ôok kótüdür ve sakınılması gerekir Ôünkü ruhani 
servetin temeline: çrÏ Guru’ya olan inanca darbe indirir. Bir 
başka aÔıdan bakılırsa, bir misyonu yóneten kişi beraberliği 
korumak iÔin elbette birÔok problemle karşı karşıya kala-
caktır, dolayısıyla buna saygı góstermeye her zaman ózen 
góstermeliyiz. Ve eğer diğer kişiler kendi Tapınaklarını zi-
yaret etmemizi istemezlerse isteklerini tevazuyla kabul ede-
ceğiz ve o adanmışlara olan saygımızı da koruyacağız. 



Elde Yontulmuş Mücevherler 139

İdeal olanı şudur, biz kendi Kù£òa bilinci yolumuzu iz-
leyenlerin yanında olmaya Ôalışacağız. Bu doğrultuda, bazı 
adanmışlar Maéh’ımızın adanmışlarının mutlu bir şekilde 
bir arada olacakları başarılı åßramalar yapmak iÔin Ôok bü-
yük Ôaba harcıyorlar. 

Soru: Bildiğiniz gibi, Ôok kıdemli olduğu kabul edilen bir 
adanmış Misyonunuzdan düşmüş bulunuyor. Sorumuz şu-
dur, benzer talihsizliğin bizlerin de başına gelmesinden na-
sıl kaÔınabiliriz?

çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: O adanmışın ruh hÕlini 
górmek beni şaşırttı: o tamamen yanılgı okyanusuna düş-
müş durumda, oysa sizler çrÏla Guru Mahåråj’ın lütfuy-
la kurtarıldınız. Bóylesine bir düşüşün nedeninin ego ve 
Vai£òava’lara ihanet olduğunu anlayabiliriz. Sizler hepiniz 
lütfen Vai£òava-aparådha’dan kaÔının ve maddesel egoya 
karşı dikkatli olun.

Kısa yaşamımda pek Ôok şey górdüm: uygulayıcının 
yaşamında pek Ôok düşme ve kalkma durumları górdüm. 
Brahmaloka’ya kadar olan büyük büyük şahsiyetler, sırf 
Vai£òava-aparådha ve bencillik yüzünden uygulama ya-
şamlarında zorluklara maruz kaldılar. Her neyse, bizim ko-
ruyucumuz ve kurtarıcımız, çrÏla Guru Mahåråj her zaman 
bize merhametini bahşediyor, dolayısıyla bizim o tehlikeli 
durumu aşmamız gerekir.

Soru: Sizin isteğiniz doğrultusunda çrÏla Guru Mahåråj’ın 
kitaplarını tercüme etmeyi ve yayınlamayı planlıyoruz. Bu-
nun iÔin fona ihtiyacımız var, o nedenle ilk ónce Hint felse-
fesini tanıtan bir kitabı Ôevirmek ve yayınlamak istiyoruz. 
Bunun iÔin sizin izninizi rica ediyoruz. 
çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: Devam etmekte olan uy-
gulama yaşamınız iÔin ve doğru, mutlu ve güvenli şekilde 
ilerlemek iÔin, sevgili Tanrı’yı hoşnut etmek amacıyla sa-
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dece kendi Guru’nuza bağlı olmaya Ôalışmalısınız. Bunu 
yapmak iÔin üzerinde mutlu bir şekilde ilerleyeceğiniz belli 
bir Ôizgiye ve rotaya ihtiyacınız var. Bu dünyada, kuşku-
suz, Ôok fazla iyi şey var, ama saf yaklaşıma sahip olan kişi 
her zaman kendi rotasına—yani çrÏla Guru Mahåråj’ımızın 
kitaplarına, onun talimatına, uygulama yóntemine vb.— 
odaklanır ve biz de bunu izleyeceğiz. Ama ayakta kalmak 
amacıyla, zararlı olmadığı ve çrÏla Guru Mahåråj’ımızın an-
layışına ters düşmediği sürece, başkalarının kitaplarını sun-
mayı kabul edebiliriz, ancak maddesel dünyadaki herhangi 
birşey karşılığında kendimizi satamayız. Bununla ilgili ola-
rak çrÏla Prabhupåda SaraswatÏ ëhåkur’un tavsiyesini, yani 
ne gelirse gelsin çrÏ Guru-Gauråíga’ya hoşgórü iÔinde hiz-
met etmeye Ôalışmamız gerektiğini hatırlayabiliriz. Sevgi 
veya uyuşmazlık ya da her türlü şey gelebilir, ama biz kendi 
rotamızda ilerlemeliyiz—bu Ôok ónemlidir. 

Soru: Deva’ların ibadeti ile ilgili bir sorum var. Ayrıca, 
GurujÏ, aramızdan ayrılmış olan adanmamış kişiler iÔin 
ßråddha tórenleri düzenlememiz akıllıca bir uygulama mı-
dır?

çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: çrÏla Guru Mahåråj tara-
fından Røpånuga Sampradåya’nın izdeşÔileri olarak verilen 
müstesna adanmışlık Ôizgisindeki Kù£òa bilincini izleyen 
bir kişi, bir başka tanrı ya da yarı tanrı uğruna uğraş verme 
konusunda hiÔbir ihtiyaÔ hissetmeyecektir. Bu bizim aÔık 
ve net Ôizgimizdir. Kù£òa-seva kavramına temel destek ola-
rak çrÏmad-Bhågavatam şóyle der, devar£i-bhutåpta-nùòåì 
pitùòåì. Bu ßloka kişinin Kù£òa’nın hizmeti ile uğraşmak 
dışında başka şeye ihtiyacı olmadığını savunur.

Bir gùhastha olarak yaşayan kişi, ayrılmış olan atalarına 
karşı Vedik toplum kuralları ile ilgili bir zorunluluk hisse-
diyorsa, şu şekilde belli bir müsamaha var: Mahåprasådam 
sunabilir, Vai£òava’ların karşısında dórt ya da beş Kutsal 
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Metinden bólümler okuyabilir, Vai£òava Guru’lara on altı 
Ôeşit armağan sunabilir, Vai£òava-homa olarak ateş ada-
ğı düzenleyebilir, topluca Mahåmantra sóyleyebilir ve 
Deity’lere ózel sunular hazırlayıp Vai£òava’ları hoşnut 
etmek iÔin onlara Mahåprasådam sunabilir ve ardından o 
Mahåprasådam’ı manevi yarar sağlaması iÔin ayrılan ruha 
sunabilir. 

Sıradan insanlar Vedik kültürü sadakatle izlerlerse 
Vai£òava olma konusunda cesaret bulabilirler.
Soru: GåyatrÏ Mantra sağ kulaktan duyarak mı yoksa sol 
kulaktan duyarak mı alınmalıdır? Kutsal Metinde ruhani 
konuların sol kulaktan alınması gerektiği ile ilgili kanıtlar 
olduğunu sanıyorum, ancak geÔenlerde sizin Mantram’ın 
sağ kulaktan alınması gerektiğinden sóz ettiğinizi duydum.
çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: Sorunuzla ilgili ola-
rak diyebilirim ki, genelde sağ kulak sol kulaktan daha 
güÔlüdür. Kral Purañjana’nın, Vedaların rehberliğindeki 
karmma-kåòàa meyvesel faaliyetler anlamına gelen güney 
pañcåla’yı, sağ kulaktan duyduğu doğrudur ve Purañjana’nın 
girdiği boyut da orasıdır. Bu çrÏmad-Bhågavatam’daki 
ßlokada (4.25.50) yer alır, ancak o ßlokada bir başka nite-
lik daha aktarılır: bu da kişinin, Ôok Ôabuk ezberleyebile-
ceğidir, yåti ßrutadharånvitaè, kişi sadece bir kez duyarak, 
hemen ezberleyebilir. Buna ilaveten, Sampradåya Guru-
muz, Mådhavåchåryya, eğer iyi şansa bağlı olarak, en üstün 
hizmetkÕrlara nasip olan adanmış kulların hizmeti gibi bir 
fırsat elde ederse, jÏva-ruh’un karmma yoluyla olağanüstü 
şansa karmma-kåòàa sayesinde ulaşabileceğini sóyledi. Sol 
kulak biraz daha zayıftır ve jñåna-kåòàa’nın sembolü oldu-
ğu sóylenir. Jñåna-kåòàa’da, kaba ego yüzünden Vai£òava 
adanmışlara herhangi bir hizmet sunma Ëansı elde etmek 
hemen hemen yoktur. Onların elde edeceği en nihai sonuÔ 
nirvviße£a-loka’dır, ama bu konumdan uzak durulmalıdır. 
Jñåna-kåòàa’da baËlıca dayanak egodur.
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Ayrıca bazı yerlerde sol kulaktan sóz edildiğini duyuyo-
ruz, ama çrÏla Guru Mahåråj bize sağ kulaktan duyma tali-
matı verdi, dolayısıyla biz o uygulamayı izliyoruz.
Soru: Ben merkez Maéh’dan Ôok uzakta yaşıyorum. Bura-
dan yapabileceğim küÔük bir hizmetin herhangi bir değere 
sahip olup olmadığını nasıl anlayacağım?
çrÏla Mahåråj Ëóyle cevapladı: Burada NabadwÏp’de Ôok 
fazla faaliyet yapılmaktadır, ama bunların hepsi çrÏla Guru 
Mahåråj’ı hoşnut etmek iÔindir. Ayrıca şóyle de düşünebi-
lirsiniz, bir ülkenin başkentinde, orada gerÔekleştirilmesi 
mümkün olmayan pek Ôok górev vardır. İllerin, daha küÔük 
kasabaların ve kóylerin, merkeze hizmette oynayacakları 
roller bulunmaktadır. Onlar pirinÔ, sebze, vb. yetiştirirler, 
pamuk eğirirler, kumaş ve giysi yaparlar, ineklere bakar, 
süt, tereyağ, yoğurt, vb. üretir, bunun yanısıra daha başka 
pek Ôok górev yerine getirirler. Bu şekilde, dünyanın dórt 
bir yanındaki şanslı ruhlar çrÏla Guru Mahåråj’ın merkezi 
Misyonuna sınırsız yollardan hizmet etme uğraşı iÔinde ola-
bilirler. Merkeze Ôeşitlilik iÔinde hizmet etme yaşamı, neşe 
dolu faaliyetin sürdüğü ruhani dünyanın temelidir.
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http://www.scsmission.com 
info@scsmission.com

Oregon
çrÏ Chaitanya Såraswat Ashram
25 E. 32nd Ave. 
Eugene, OR 97405
soul2soul108@yahoo.com 
http://scsashram.org

New York
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh
P.O. Box 311, 
Oaklyn NJ 08107 U.S.A. 
: (856) 962-0894
bkgiri@scsmath.com
http://scsmathnj.com

Hawaii
çrÏ Chaitanya çrÏdhar Govinda 
Mission
16251 Haleakala Hwy.,
Kula, Maui, Hawaii, 96790 USA
: 808-878-6821
mdasa1@gmail.com
http://www.krsna.cc

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

KANADA
Surrey
çrÏ Chaitanya Såraswat Sridhar 
Asan 
#29 9955 140 Street,  
Surrey, V3T 4M4, Canada.  
: 604.953.0280
byoga@shaw.cat
http://canada.scsmath.org  

MEKSÍKA 
Merida
çrÏ Chaitanya Såraswati Sridhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.
Calle 69-B, No.537, Fracc. Santa Isabel 
Kanasin, Yucatan c.p. 97370, Mexico 
: (52-999) 982-8444
merida@scsmath.org

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

Monterrey 
çrÏ Chaitanya Såraswati çrÏdhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.
Diego de Montemayor # 629,  
Centro, entre Isaac Garca y J. Treviño, 
c.p. 66000, Monterrey, N.L., Mexico 
: (52-81) 8356-4945
luiza_muzquiz@hotmail.com

Tijuana
çrÏ Chaitanya Govinda Sevashram, 
A.R.
Ave. de las Rosas 9, 
Fracc. del Prado c.p. 22440  
: (52-664) 608-9154
tijuana@scsmath.org



Celaya 
çrÏ Chaitanya Govinda Sevashram, 
A.R. 
Potasio No. 224, col. Zona de Oro 2, 
Celaya (Guanajuato). 
: (461) 614-9001
vraja_vasi@asia.com

Veracruz
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh de 
Veracruz, A.R.
Juan de Dios Peza 157 (entre Ignacio de 
la Llave y Negrete) 
Veracruz, Veracruz, c.p. 91700, Mexico 
: (52-229) 955 0941 
scsmathver@yahoo.com.mx

Orizaba 
çrÏ Chaitanya Såraswati Sridhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R. 
Oriente 2, # 259, 
Zona Centro, c.p. 94300, Orizaba, Ver., 
Mexico 
: (52-272) 725-6828

Mexico D.F. 
çrÏ Chaitanya Såraswati Sridhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R. 
Calle Puebla #120 Colonia Roma, 
Mexico DF (A dos cuadras del Metro 
Insurgentes, arriba del Restaurante 
Vegetariano Nirvanna).
Phone: (52-55) 5097-0533 
scsmath.df.info@gmail.com

Morelia 
çrÏ Chaitanya Såraswati çrÏdhar 
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.
Loma Santa No. 50 
Col. Lomas del Valle, Morelia 
Michoacan, Mexico. 
: 443 316-2252
bhagavan7@gmail.com

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

ÍRLANDA CUMHURÍYETÍ
çrÏ Caitanya Såraswat Sangha
Attn: Vraja and Ananda  
Aughabehy, Arigna 
Co. Roscommon  
Eire (Republic of Ireland)

çrÏ Caitanya Såraswat Sangha
Attn: Brian Timoney 
Willowfield Road, Ballinamore 
Co. Leitrim, Republic of Ireland 
: 071 9645661
ireland@scsmath.org

çrÏ Caitanya Såraswat Sangha
Flat A,  2, St Michaels Villas 
Inchicore, Dublin 10 
Republic of Ireland 
: (mobil) 087 784 3302

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

çrÏ Chaitanya Såraswat Sangha
Zona Corlo 40 
06014 Montone (PG) 
: 39 0759306496
italiano@sasmath.org 
http://italiano.scsmath.org



çrÏ Chaitanya Såraswat Sangha
(Atula Krishna das) 
Via del Vescovado 42 05100 Terni 
: +39 074458806
tulasi@inwind.it

MALTA 
‘The Lotus Room’
30, Triq il-Qamh, 
Zebbug, ZBG 1755, Malta  
: (mobil) [+356] 9986 7015
malta@scsmath.org

HOLLANDA 
çrÏ Chaitanya Såraswati çrÏdhar 
Ashram
Azorenweg 80 
1339 VP Almere, Netherlands 
: 036 53 28150
gandiva@chello.nl

PORTEKÍZ 
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh
Rua do Sobreiro 5, Cidreira, 
3020-143 Coimbra, Portugal
ananda.m@clix.pt

MACARÍSTAN
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh
Andras Novak, Nagybanyai ut 52. H-1025 
Budapest, Hungary 
: (361) 3980295
Faks: (361) 3980296
sweetwater@scsmath.org 

çrÏ Chaitanya Såraswat Sangha
Attila Bakos - Aninda Sundar Das 
Judit Eszter Szucs Ph.D – Jayakishori D.D. 
H-1118 Budapest Elopatak utca 33. 
Hungary
/faks: + 36 1 319 1022
attila@danvantara.hu 

ÇEK CUMHURÍYETÍ
çrÏ SrÏdhar-Govinda Sangha
(Anusuya Devi Dasi) Adriana 
Marcinovova Cukrovarska 128
566 01 Vysoke Myto, Czech Republic
czech@scsmath.org

TÚRKÍYE 
çrÏ Govinda Maéh Yoga Centre
Abdullah Cevdet sokak, 
No 33/8, Çankaya 06690 
Ankara, Turkey 
: 090 312 4415857 - 090 312 440 88 82
http://www.yogamerkezi.org
info@yogamerkezi.org

çrÏ Chaitanya Såraswat Asan & 
Mission
Tahran Cad. Billur Sok. No:19/10  
06700 Kavaklıdere, Ankara, Turkey 
: 090 312 4280514

çrÏ Chaitanya Såraswat çrÏdhar 
Govinda Bhakti Yoga Center 
Konutkent 2 Sitesi Finike Sok
FII/4 Çayyolu, 
Ankara, Turkey  
: +90. 312. 240 1309
Faks +90. 312. 240 0389
murali_mohandas@yahoo.com

ASYA
TAYLAND 
çrÏ Chaitanya çrÏdhar Govinda 
Ashram
79/23 Mooban Worabodin 
Soi Watsadet 
Pattumthani-Rangsit Road, Pattumthani 
Bangkok, Thailand
: +66 819 095 917 
devagati@gmail.com

MALEZYA 
çrÏ Chaitanya Såraswat Sadhu 
Sangam Bukit Beruntung Seva 
Ashram,
No 19 & 21, JalanTertai 10, 
Bukit Beruntung, 
48000 Rawang, Selangor, Malaysia. 
:+60 3 - 6028 1264  +60 012-685 5932
scsmathmalaysia@gmail.com 



çrÏ Chaitanya çrÏdhar Govinda 
Seva Ashram,
7 Taman Thye Kim, Jalan Haji Mohammed 
Ali  32000 Sitiawan, Perak, Malaysia  
: (05) 691 5686
: (mobil) 017-5862817/012-5012804
sitiawan@scsmath.org

SÍNGAPUR 
çrÏ Gaura Såraswati çrÏdhar 
Society & Gokul Vegetarian 
Restaurant 
19 & 21, Upper Dickson Road,  
Singapore 207478 
: 63439018 & 63967769
: (mobil) 90236341 & 91856613
vijaykrsnadas@hotmail.com
mahalakshmidev@hotmail.com (Restoran) 
 
çrÏ Chaitanya Saraswat Math 
(Singapore),
Blk 7, #02-107, Tanjong Pagar Plaza 
Singapore 081007 
: +65 9062 6733
jayatah@hotmail.com

FÍLÍPÍNLER 
çrÏla çrÏdhar SwåmÏ Seva Ashram,
Gokulananda Prabhu 
23 Ruby St., Casimiro Townhouse,  
Talon Uno, Las Pinas City,  
Metro Manila, Zip code 1747, Philippines  
: 800-1340
danny11ramos@yahoo.com

GÚNEY PASÍFÍK
AVUSTRALYA
çrÏ Govinda Dham
P.O. Box 72, Uki, via Murwillumbah 
N.S.W. 2484, Australia. 
: (0266) 795541
uki@scsmath.org 

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

FÍJÍ 
çrÏ Chaitanya Såraswata çrÏdhar 
Asan
P.O. Box 4507, Lautoka, Fiji
fiji@scsmath.org

RUSYA 
Moskova
çrÏ Chaitanya Såraswat Cultural 
Centre
Pin 107031, Moscow, 
Bolshoy Kiselnyy side-street 7/2, Russia 
: +7 (495) 628-8855, 628-7404
russia@scsmath.org
http://www.harekrishna.ru

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

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

UKRAYNA
Kiev, Ukraine 
Harmatnaya st. 26/2, “Rostok” Palace of 
Culture
Bağlantı: Krishna Bhakta Prabhu 
: +38 (044) 496-18-91 
: (mobil) +38 (067) 464-18-94
kiev@harekrishna.ru 

Odessa, Ukraine: 
Bağlantı: Navanalini DD: 
: (mobil) +38 (066) 902-48-33 
odessa@harekrishna.ru 

ABHAZYA 
Sukhumi, Abkhazia:
Bağlantı: Rasikananda Prabhu 
4go Marta st. 87, apt.70  
: +995 (442) 6-88-23
sukhumi@harekrishna.ru



GÚNEY AMERÍKA
BREZÍLYA 
http://scsmathbrasil.com
 
çrÏ Chaitanya çrÏdhar Govinda 
Seva Ashram
Krishna Sakti Ashram, P.O. Box 386 
Campos do Jordao, Sao Paulo, Brazil 
: (012) 3663 3168
contato@ashram.com.br
http://ashram.com.br

çrÏla Govinda Mahåråj Seva 
Sangha
Estrada Chapeu do Sol, 620 
Aberta aos Morros – Porto Alegre - RS 
: (51) 3264-1383
sevasangha@indiabrasil.org
http://indiabrasil.org 

çrÏ Chaitanya Såraswat Sridhar 
Asan & Casa Prema (Restaurant) 
Rua Diogo Moreira 312, 
Pinheiros, Sao Paulo - SP 
: (011) 3815-1448 
bhuvana@casaprema.com
http://casaprema.com 

EKVADOR 
çrÏla çrÏdhar SwåmÏ Seva Ashram
P.O. Box 17-01-576 Quito, Ecuador 
:342-471, faks: 408-439
ssswamisevaashram@yahoo.com

VENEZUELA 
çrÏ Chaitanya çrÏdhar Govinda 
Seva Ashram
Avenida Tuy con Avenida Chama 
Quinta Parama Karuna, Caracas, 
Venezuela 
: [+58] 212-754 1257
contacto@paramakaruna.org. ve

Maracaibo: Avenida 16 entre 70 y 71,
Bağlantı Ananta Das 
: 04146349203

Margarita: Avenida 31 de Julio, Quinta 
Guanipa,  
Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta  
: (0058) 0295 115 8616 Anu Krishna
: (0058) 0295 416 4720 Madhu Mita

Cantaura: Calle Nuevo Mundo con 
segunda de Pueblo Nuevo,  
Cantaura, Estado Anzoategui. 
: (0058) 0282 455 1082 Ananta 
Govinda 
ananta2006@cantv.net
 
Cumana: Parcelamiento Miranda Sector D,  
Calle Tejero con Guanta, Cumana, Estado 
Sucre. 
: (0058) 0414 777 5938 Tarmoyee Didi
haribol5000@hotmail.com

AFRÍKA VE MAURÍTÍUS
GÚNEY AFRÍKA
çrÏ Chaitanya Såraswat Ashram,
4464 Mount Reiner Crescent,  
Lenasia South, Extension 4,  
Johannesburg 1820, Republic of South 
Africa  
: (011) 852-2781 & 211 0973
: (mobil) 0027 83 384 7367
pradeeps1@hotmail.com
ksigaban@gmail.com

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

çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh
57 Silver Road, Newholmes, Northdale 
Pietermaritzburg 3201 
Kwa-Zulu Natal, South Africa 
: (0331) 912026
Faks: (0331) 947938

MAURÍTÍUS 
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh 
International
Nabadwip Dham Street, Long Mountain 
Republic of Mauritius 
: (230) 256 3466 & 724 9352
gaurendu@intnet.mu


