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Önsöz

K

utsal Lútuflar› Oì Vi£òupåda Paramahaìsa çrÏ
çrÏla Bhakti Rak£ak çrÏdhar Dev-GoswåmÏ
Mahåråj'›n dudaklar›ndan dókúlen nektar›, Íngilizce
konuËan topluluklara sunmak hem onurdur hem de búyük
bir Ëans. Úmit edilir ki, bu sózler tüm iyi ruhlar›n
yüreklerine ulaËs›n ve bhakti yolunda olan uygulay›c›lara
can kats›n. Baz› insanlar bir kitab› meraklar›n› gidermek
iÔin okurlar, baz›lar› derin bir ilgiyle ama eleËtirel gózle
okurlar, baz›lar› ise incelediklerinin meyvesinden
yararlanmak niyetiyle okurlar. ÍËte bizlerin bu Ôal›Ëmada
hedeflediÊimiz okuyucu grubu, bu üÔüncü gruptur.
Bundan ónce yay›nlam›Ë olduÊumuz Alt›n Merdiven'in
(The Golden Staircase) tüm dünyada yaratt›Ê› ilgi bizleri
bu giriËimde yüreklendirdi. çrÏla Guru Mahåråj, çrÏ çrÏ
Prapanna-jÏvanåmùtam’da (1.8) Ëóyle der:
yakthoktå røpa-pådena, nÏcenotpådite 'nale
hemnaè ßuddhis tathaivåtra, virahårtti-hùtiè satåm

“çrÏla Røpa GoswåmÏpåd'›n tevazuyla ifade ettiÊi gibi;
ateË, bir barbar taraf›ndan yak›lsa bile alt›n› saflaËt›rabilir,
benzer Ëekilde bu kitap da, saf bir kulun Tanr›'dan ayr›
olmas›ndan kaynaklanan kederini yok edebilir.”
çrÏla çrÏdhar Mahåråj'›n sózleri dünyan›n birÔok
yerinde, birÔok insan›n kalbinde ve evinde kitap, kaset ve
video kaset Ëeklinde yerini alm›Ë bulunuyor. Hari-kathå
Ëeklindeki kÏrtanas›n›n tatl› titreËimleri ise evrenin en uÔ
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noktalar›na doÊru yay›lmaya devam ediyor. çrÏla çrÏdhar
Mahåråj'› bir keresinde “ebedÅ zihne sahip kiËi” olarak
tan›mlam›Ëlard›—onun manevÅ dünya üzerine yapt›Ê›
konuËmalar› dinleme Ëans›na sahip olmuË kiËilerin onunla
ilgili duygular› iËte bóyleydi. Siddhånta'y› (Adanm›Ël›kla
ilgili Ô›kar›mlar›) sunuËundaki kesinlik, din bilgisi ve
varl›k bilgisi ile ilgili analizlerindeki netlik,
k›yaslamalar›ndaki ËaË›rt›c› etki ile sadelik ve bunlara
ilaveten olaÊanüstü ciddiyetle, ara s›ra ortaya Ô›kan
Ôocuksu sadeliÊin kar›Ë›m›, onun gerÔekten eËsiz olduÊunu
góstermiËtir. O kiËide, karË›laË›labilecek en doÊal insan
duygusu uyand›r›rd›. Kendi Guru'su, Mahåråj çrÏla
Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura, ondan 'cevher' olarak
sóz ederdi. Bu nedenle onun güvenilir ve kesin yarg›lar›n›
duymak iÔin Ôok uzaklardan gelen adanm›Ëlara ËaËmamak
gerekir. Ona ‘karË›’ olduÊu düËünülenler bile, sonunda
ellerinde olmadan onun cazibesine kap›l›rlard›. Bir
keresinde kendisi, bóyle bir konuÊa, bu farkl› düËünce
yap›s›n› koruduÊu hÕlde neden kendisini ziyaret etmeye
devam ettiÊini sorduÊunda konuk Ëóyle cevaplam›Ët›:
“Derin zekÕn›z, saÊlam mant›Ê›n›z ve kay›ts›z yap›n›z
nedeniyle.”
Elinizdeki kitap 1982-85 y›llar› aras›nda çrÏ Chaitanya
Såraswat Maéh'da yap›lm›Ë olan konuËma kay›tlar›ndan
derlendi. Kitab›n ad› Kalp ve Hale, çrÏla çrÏdhar
Mahåråj'›n kendi hoË ifadesidir. O, Tanr› Kat›n›n Yüce
Èahsiyeti çrÏ Krishna'n›n yónetilen üstün yan› ve eËi olan
çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin bhava ve kanti'sini aÔ›klarken bu
ifadeyi kullanm›Ët›r. Bir keresinde Kutsal Lütuflar›, Onun
iÔsel ve d›Ësal nitelikleri iÔin münasip bir ifade ararken, o
s›rada konuËmas›nda haz›r bulunan adanm›Ëlar da çrÏmati
RådhåråòÏ'yi tan›mlamaya yarayacak uygun ifadeler
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saÊlamaya Ôal›Ëm›Ëlard›; órneÊin ‘ruh hÕli ve par›lt›’,
‘duygu ve ›Ë›k’ gibi benzer tan›mlar ónerildi, ama çrÏla
çrÏdhar Mahåråj her seferinde baË›n› iki yana sallayarak
beÊenmediÊini belirtti. Aniden, yüzü bir gülümsemeyle
ayd›nland›, baË›n› kald›r›p, tatl› tatl›: “Kalp ve Hale” dedi.
Bu vesile ile, daòàavat pranamlar›m›z› óncelikle çrÏla
Bhakti Raksak çrÏdhar Dev-GoswåmÏ Mahåråj’›n halefi ve
dünyadaki çrÏ Chaitanya Saraswat Maéh’lar›n BaËA c h a r y a’s› olan Kutsal Lütuflar› çrÏla Bhakti Sundar
Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj’a sunar›z. Onun
himayesi, sevgisi ve ilham›yla, kendilerini Tanr›’ya
adam›Ë olan yepyeni bir kuËak ÔiÔek aÔ›yor. DileÊimiz o
ki, bu yeni kuËak, çrÏla çrÏdhar Mahåråj’›n ebedÅ mesaj›n›
dünyan›n dórt bir yan›na taË›s›n!
Bu Ôal›Ëman›n deÊiËik aËamalar›nda bizlere yard›mc›
olanlara Ëahsen Ëükranlar›m›z› sunar›z, ózellikle de çrÏpad
B.A. Sagar Mahåråj, çrÏpad B.P. Janårdan Mahåråj, çrÏpad
B.C. Pårvat Mahåråj, çrÏ çrutaßrava Prabhu, çrÏ
Sårvabhåvana Prabhu, çrÏ NavadwÏp Prabhu, çrÏ
Jagadbandhu Prabhu, çrÏ Aditi-nandan Prabhu, çrÏ Lalitå
Charaòa Prabhu, çrÏ Narahari Prabhu, çrÏmatÏ Swarnangi
devÏ dåsÏ, çrÏmatÏ Anupamå devÏ dåsÏ, çrÏmati SÏtå devÏ
dåsÏ, çrÏmatÏ Tilaka devÏ dåsÏ ve çrÏmatÏ Dik£åvatÏ devÏ
dåsÏ’ye.
EÊer bu Ôal›Ëmada tüm Ôabalar›m›za raÊmen gózden
kaÔm›Ë hatalar varsa baÊ›Ëlanmay› dileriz.
Hare Krishna
SwåmÏ B.S.TridaòàÏ
Saphala EkadåßÏ
18 Aral›k 1995

Birinci Bölüm

Ruh Ve
Yüce S›¤›nak

Anahtar
Kendi Elinizde

D

aha yüksek dünyan›n, óznel dünyan›n bilinci var ve
daha düËük dünyan›n, nesnel dünyan›n bilinci var.
Daha düËük, nesnel dünya ile olan iliËki bizleri mutsuzluÊa
baÊlar, yüksek bilinÔle iliËki ise bizleri yukar›ya Ôeker,
bizlere gerÔek serveti sunar. Biri kendini adaman›n
sonucudur, diÊeri zevkin sonucu. K›sacas› zevk kótüdür,
adanm›Ël›k ise iyidir: adanm›Ël›k taraf›nda Tanr› vard›r,
zevk taraf›nda ise mutsuzluk. “Zevk al›nacak o kadar Ôok
Ëey var ki!”: bu cehennemin, tepkinin cazibesiyle
büyülenmektir.
bhaktis tvayi stl›iratarå bhagavan yadi syåd
daivena naè phalati divya-kißora-mørtiè
muktiè svayaì mukulitåñjali sevate ’smån
dharmårtha-kåma-gatayaè samaya-pratÏk£åè
(Kù£òa-karòåmùta 107)

Krishna-karòåmùta's›nda, Bilvamangala ëhåkura Ëóyle
diyor: “bhaktis tvayi sthiratarå bhagavan yadi syåt,
Tanr›m, eÊer Sana kendimi aday›Ë›m, derin sayg›m sürekli
ise, kal›c›ysa, daivena naè phalati divya-kißora-mørtiè, ve
eÊer bu baÊl›I›k bizi, divya-kißora-mørttiè, o en üstün
oyunu oynayan genÔ Ôifti bulabileceÊimiz mertebeye
ulaËt›r›rsa—eÊer ÍlahÅ Çiftin ebedÅ oyunlar›na ulaËmak iÔin
o kadar yukar›ya Ô›kabilirsek—o boyuta ulaËabilirsek, o
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zaman górürüz ki, muktiè svayaì mukulitåñjali sevate
’smån, oh, ózgürlüÊün ve azat olman›n saÊlad›Ê› beceri, ne
istersek yapmak iÔin ellerini kavuËturmuË hizmetimize
geliyor. Dharmmårtha-kåma-gatayaè samaya-pratÏk£åh:
ve dharman›n, góreve baÊl›l›Ê›n saÊlad›Ê› sonuÔlar; artha,
para kazanmak; kåma duyusal alg› nesneleri—hepsi
d›Ëar›da haz›r olarak bekliyorlar ve ÔaÊr›ld›klar›nda ‘Ne
istiyorsunuz sahibim, efendim?’ diye soruyorlar. ÍËte
durumumuz bóyle olur: dharma, artha ve kåma d›Ëar›da
beklerler ve biz onlara seslendiÊimizde kendilerini
hizmetimize sunarlar: ‘Ne yapay›m istersiniz?’ derler. Ve
mukti, ózgürlük ellerini kavuËturur, deÊiËik hizmetler
sunarak Ôevremizde dónüp durur, tüm bunlar eÊer o ÍlahÅ
Çiftin mutlu oyunlar›yla karË›laËacak kadar doruÊa
t›rmanabilirsek olur.”
Bilvamaògala ëhåkura, kendi yaËant›s›yla inan›lmas›
zor bir órnek sergiledi: fahiËenin evinden Ô›k›p nas›l
doÊruca Vùndåvan’a gitti ve Yüce Varl›Ê›n lütfunu
kazand›; yaËad›Ê› ortamda en düËük türden duyusal zevkler
iÔinde kaybolmuËken, adeta yutulmuËken, nas›l oldu da bir
tek yaËant›da kendisini o durumdan, Güzel’in
fark›ndal›Ê›n›n en üst mertebesine yükseltebildi.
Mahåprabhu Güney Hindistan’dan iki kitap alm›Ët›; bir
tanesi Brahma-saìhitå, diÊeri ise Krishna-karnåmùta.
Krishna-karnåmréa Vùndåvan oyunlar› ile ilgilidir,
Brahma-saìhitå ise Mutlak’›n ontolojik temelini,
Vùndåvan’›n Efendisi’nin nas›l GerÔekliÊin en üstün
kavram› olduÊunu gósterir.
Krishna-lÏlå’n›n tarihle ilgisi yoktur. Tarihte olaylar
meydana gelir; bu olaylar sadece bir kez gerÔekleËir, baËka
bir zaman diliminde yeniden gerÔekleËemez. Bu, geÔmiËte
devam eden birËeyin bir daha asla gelmeyeceÊi ebedÅ bir
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ak›Ët›r. “Tarih tekerrürden ibarettir” diye bir deyiË vard›r,
ancak bununla olay›n yap›s›ndaki benzerlik kastedilir,
olay›n kendisi deÊil; tarih kendi yap›s›n› tekrarlar ama
geÔmiË olan art›k geÔmiËte kal›r. Bir kez geÔince ebediyen
geÔmiË say›l›r. Oysa Krishna-lÏlå’da, ebedÅ dünyada bóyle
deÊildir. Ayn› Ëeyi her zaman, her saniye sunabilir; bu
bak›mdan ona nitya-lÏlå—‘ebedÅ oyunlar’ denir, tarihin
s›n›rl›l›Ê›n›, ÔerÔevesini aËar. Tarihte geÔmiËte kalan
ólüdür. Oysa Lord’un oyunlar› ebedÅdir, nityad›r, hep
mevcuttur. Her lÏlå ebedÅ olarak mevcuttur; O kendisini
ebedÅ formlar› iÔerisinde ayn› anda gósterebilir. Bu
bak›mdan, Onun geÔmiË, an ve gelecekteki bütün olaylar›
ayn› anda meydana gelmektedir. Lord, Kaìsa’n›n
arenas›na girdiÊinde, farkl› gruplar onu farkl› olarak
górürler: Bir grup insan›n górdüÊünü, baËka bir grup kendi
yap›s›na góre farkl› olarak górür. Hatta eÊer O isterse kór
biri bile Onu górebilir. EÊer O kendisini bir kiËiye
góstermek isterse, o kiËi kór de olsa Onu net olarak
górebilir Ôünkü Onu górmek iÔin bu maddesel gózlere
gerek yoktur. O, Kendisini bir baËkas›na sadece Kendi
iradesi ile gósterebilir. Dhùtarå£éra’n›n Kuru-ßabha’daki
durumu da budur. Dhùtarå£éra orada Ëóyle demiËti,
“Lord’um, bir an iÔin gózlerimi geri ver ki baËkalar›n›n
górüp de óvgüler yaÊd›rd›Ê› muhteËem formunu
górebileyim. Sen herËeye kadirsin, onun iÔin sadece Ëu an
olsun kórlüÊümü gider.”
“KórlüÊünü gidermem gerekmez Dhùtarå£éra! Ben,
‘Beni gór!’ derim, Beni górürsün.” Ve onun komutuyla
Dhùtarå£éra górdü! Onun emri, Onun isteÊi herËey
demektir. Onun basit komutu herËeydir, tüm varoluËun
nedenidir.
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Kuru’lar, DraupadÏ’yi Ô›plak górmek istemiËlerdi, ama
DraupadÏ’nin yakar›Ëlar› Ona ulaËt›; O da kumaËa onay
verdi, kumaË bitmez tükenmez nitelik kazand›. Ne kadar
kumaË Ôekerlerse Ôeksinler üzerinde hep kumaË vard›.
Írade, vicåra herËeydir. Bóylesine yüksek niteliÊe sahip
bóylesine büyük kudret Ílk Neden’de mevcuttur. Bizler
genelde Ëóyle düËünme eÊilimindeyizdir: “Bu iyidir, bu
kótüdür,” ve “bu olabilir, bu olanaks›zd›r.”
DüËüncelerimizin
kurallar›
iÔinde
bu
türden
deÊerlendirmelere al›Ëk›n›zd›r. Oysa Onun iÔin bu kurallar
geÔersizdir. Tüm deneyimlerimiz Onun Krall›Ê›n›n en ücra
yerini bile doldurmay› baËaramaz.
O harikuladedir. Vamanåvatåra órneÊinde, Onun
muhteËem ad›m›ndan, adbutkråmadan sóz edilir. O bir
ad›m›yla tüm dünyay› aËt›, diÊeri ile tüm gókyüzüne hakim
oldu. Ard›ndan bir üÔüncü ad›m›n› koyacak bir yere gerek
duydu, ama nereye? O adbutkråmad›r; muhteËem ad›ml›
oland›r; Onun bütün ad›mlar› harikuladedir. O mucizedir,
ufak beynimizce O bütün mucizelerin kaynaÊ›d›r. O
buradad›r, ayn› zamanda her yerdedir. O bütün
temsilcilikleriyle her yerdedir, ama hiÔbir yerde deÊildir!
HerËey Onun iÔindedir, hiÔbir Ëey Onun iÔinde deÊildir!
Krishna Ëóyle dedi, “Benim kavranmas› güÔ, al›Ë›lmad›k
durumumu anlamaya Ôal›Ë, Arjuna.” O bütün s›rlar›n
S›rr›d›r. Kendi ruhumuz bile, bizim maddesel
deneyimimize góre hayret vericidir:
åßcaryavat paßyati kaßcid enam
åßcaryavad vadati tathaiva cånyaè
åßcaryavac cainam anyaè ßùòoti
ßrutvåpy enaì veda na caiva kaßcit
(Bhagavad-gÏtå 2.29)

ANAHTAR KENDÍ ELÍNÍZDE

21

Bizler kendi ózbenimizin olaÊanüstü yap›s›n› bile
bilmiyoruz. Bu ózben, Ôok üst mertebeye aittir. Oysa bizim
dikkatimiz bir sürü ólümlü Ëeye odaklanm›Ë hÕldedir, bize
sunulan ve bizi ele geÔirmiË olan, dünyan›n en bayaÊ›
yónüdür. Bu, zevk alma isteÊinden kaynaklanan ruh
hÕlinin sonucudur. Bizler zevk almak isteriz, sómürmek
isteriz. Sómürmesini iyi bilen kiËi bizim gózümüzde
krald›r! Oysa sómürme hepten alÔalt›c›d›r, Ôok bayaÊ› ve
aËaÊ›d›r. Bizleri en alt düzeye indirir ve büyük bir tepkinin
kurbanlar› hÕline getirir.
Sómürmek ve zevk almak: bizler bu iki Ëeyin tam orta
yerindeyiz ve zevk almaktan baËka Ëey bilmeyiz. HerËeyi
zevk almak aÔ›s›ndan deÊerlendirmek isteriz; iËte bu denli
kirli ve aËaÊ› bir durumday›z. Yaln›z ‘zevk, zevk’—bu
sómürüdür. Oysa sómürmek, yap›m›z›n en bayaÊ›
yaklaË›m›d›r, nefret uyand›r›r; kendimizi sómürü
hayaletinin penÔelerinden kurtarmam›z gerekir. Ve bir
baËka hayalet daha vard›r; inziva, tembellik. Oysa soylu
olan, kendini adamad›r; adanm›Ë yaËamd›r.
Íki hayalet vard›r, biri inziva diÊeri ise sómürü. Bizlerin
herËeyi iyi ve kótü olarak deÊerlendirme eÊilimimize
dayanan bu kabustan, bu Ô›lg›nl›ktan kurtulmak
zorunday›z. Sómürüde, uygun ve uygun olmayan, yani
dharma ve adharma ayr›m› vard›r.
Bir de vazgeÔme var. Bu kavram› destekleyen pek Ôok
güÔlü kiËi, dinamik yaËant›n›n tamamen durdurulmas›n›
tavsiye eder. Hareketsiz kalmak, nokta koymak! Oysa bu,
hiÔbir bilinÔli kiËinin beklentisi olmamal›d›r. YaËama
nokta koymak: bu akl› baË›nda olanlar iÔin yaËam›n amac›
olabilir mi?
Soylu bir yaËam, adanm›Ë bir yaËam—yaln›zca maddÅ
Ôevreye s›radan bir adanma deÊil, en üstün iyi iÔin kendini
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adama—en ileri yaËam biÔimidir. Daha aËaÊ› düzeyde
iken, o adanmada hesap kitap vard›r; üst düzey adanma
kendiliÊindendir, otomatiktir. Ve gerÔekten o düzeyde
coËku vard›r. CoËku, hem nitelik hem de nicelik olarak
kendisini gósterir; gerÔek yaËam her yónüyle oradad›r.
YaËam oradad›r, burada ise en kótü gólgesi, Ôarp›k
yans›mas› bulunur. Ve bize Ëóyle denir, uddhared
åtmanåtmånam, anahtar bizim elimizde; bu ózgürlük
sayesinde iyi, kótü herËeyle iliËkiye girebiliriz ve ona góre
sonuÔlar›n› biÔeriz.
SonuÔ olarak anahtar›n kendi elimizde olduÊu sóylenir;
Ëu anki durumumuz nedeniyle kimseyi suÔlayamay›z.
Ancak her zaman bize asil yard›m›n gónderilme olanaÊ›
vard›r, biz o yard›m› kabul etmeliyiz. GeÔmiË
eylemlerimiz ister iyi, ister kótü olsun veya büyük ebedi
ózlemden, sukùti’den kaynaklans›n bizleri elbette Ôok fazla
etkilerler. Ancak, ózgür hareket etme olanaÊ› hiÔbir
aËamada elimizden al›nmam›Ët›r; hatta bir aÊaÔ olarak
doÊum alma düzeyine indirilmiË olsak bile, orada da iÔsel
bir ózgürlük sóz konusudur. Bir aÊac›n baÊ›ms›zl›Êa,
ózgür iradeye sahip olduÊunu düËünmek zordur, ama
bast›r›lm›Ë durumda da olsa aÊaÔ ózgür iradeye sahiptir.
Ózgürlük bizlerin iÔinde de var, bunun nas›l bóyle
olduÊunu elimizden geldiÊince anlamaya Ôal›Ëabiliriz, ama
ózgürlüÊümüz óylesine fazla koËulla kuËat›lm›Ët›r ki,
asl›nda ózgür olmad›Ê›m›z›, ortam›n bizi zorlamakta
olduÊunu düËünebiliriz. Oysa yine de, iyi ya da kótü
herhangi bir yolu seÔecek kadar ózgürüz. VaroluËumuz
Ôok küÔük ve ózgürlüÊümüz de küÔük ve c›l›z ama yine de
ózgürüz. Ne kadar fark edilemez de olsa, o ózgürlük
mevcuttur.

Merkeze
Yolculuk

B

ütün faaliyetimiz elveriËsiz hava koËullar› nedeniyle
engellenirse genellikle, “Bu Ôok kótü!” diye
düËünürüz. Biz eylem adam›y›z, enerji elde etmek iÔin
Ôevreyi ve doÊay› sómüren insanlar›z. Kendi
gereksinmemizi karË›lamak iÔin her zaman enerji
toplamaya Ôal›Ë›r›z. Bizim yap›m›z óyle. Bu ólümlü
dünyada yaËayanlar›n yap›s›, ihtiyaÔ zaman› kullanmak
üzere, hep daha Ôok enerji ve servet elde etmektir. Bu amaÔ
herhangi bir Ëekilde engellenirse bizler bu durumun
yaËam›m›z›n amac›yla ters düËen Ôok kótü bir durum
olduÊunu düËünürüz. Oysa bizlere iÔimizdeki zenginliÊin
ónemini hat›rlatmak iÔin Ëu tavsiyede bulunulur, iÔsel
varoluË iÔin, iÔteki ózben iÔin daha fazla zenginlik
biriktirmeye ilgisiz kald›Ê›m›z sürece, d›Ëtaki yap› bize iÔ
yap›m›zdan daha fazla zarar veremez. Bunu akl›n›zdan
Ô›karmay›n!
Bu ólümlü dünyaya ait olan Ëeyleri kaybetmek kótü
deÊildir; zaten herËey gelip gitmekte. Tüm bu faaliyetlerin
merkezi olan bedenin kendisi de bir gün yok olup gidecek.
Óyleyse bedensel iliËkiler iÔin onca enerji depolamaya ne
gerek var? Bu bak›mdan, ruhunuzu, iÔteki gerÔek insan›
uyand›r›n; onu aray›n ve ona yard›m etmeye Ôal›Ë›n. Bu da
ancak bir sadhu’nun yard›m›yla gerÔekleËebilir.
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ÍÔinde bir aziz bulamad›Ê›m›z, ya da yaËam›n gerÔek
amac›ndan, iÔsel yaËamdan, iÔsel ózden sóz etmediÊimiz
gün kaybedilmiË gündür. Bunun bilincinde olun. Her
yónden, mümkün olan her türlü yoldan, kendi dersinizi
almaya bak›n, kendi Ô›kar›n›z› gózetin, kendi ózbeninizi
bulun. D›Ë dünyaya ve koËullara ald›r›Ë etmeyin ve gerÔeÊe,
iÔsel dünyan›n derinliklerine dal›n. Kendi iÔsel beninizi ve
onun iÔinde yaËad›Ê› dünyay› keËfedin. Yuvan›z› bulmaya
Ôal›Ë›n, Tanr›’ya, Yuvan›za dónün. Enerjiniz, Yuvaya
dónüË iÔin kullan›lmal›d›r, baËka yerde, ólüm ülkesinde
baË›boË dolaËmak iÔin deÊil. Her ne pahas›na olursa olsun
ólüm ülkesinden uzak durun; her zaman ebedÅ topraÊ›, ait
olduÊunuz topraÊ› bulmaya Ôal›Ë›n. Yuvan›z nedir ve neden
sizin Yuvan›zd›r anlamaya Ôal›Ë›n. Yuvan›n rahatl›Ê›: bu ne
anlama gelir? Bu doÊum yerimiz demektir—doÊduÊumuz
yer demektir.
çrÏmad Bhågavatam’da Ëu ayetle karË›laË›r›z;
satåì prasaígån mama vÏrya-saìvido
bhavanti hùt-karòa-rasåyanåè kathåè
taj-jo£anåd åßvapavarga-vartmani
ßraddhå ratir bhaktir anukrami£yati
(çrÏmad-Bhågavatam 3.25.25)

“Saf adanm›Ëlar›n yan›nda, Benimle ilgili konuËmalar
yap›lmas› kulaÊ› ve kalbi Ôok mutlu eder, doyum verir.
ManevÅ enerji ile dolu olan bóylesi konuËmalar, güzelliÊin
kaynaÊ›d›r ve bu tür geliËimle, dünyasal yaËamdan
kurtuluËun yolu Ôok k›sa zamanda aË›l›r. Daha sonra kiËi
sars›lmaz inanca sahip olur. Bu inanÔ zaman› gelince tada,
ard›ndan da Benim gerÔek aËk›ma dónüËür.”
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Lord’un enkarnasyonu çrÏ Kapiladeva, yaËam›n gerÔek
amac›n› merak eden ve bu amaca nas›l ulaË›lacaÊ›n› soran
annesi Devahøti’yi cevaplarken bunlar› sóylemiËti. HerËey
Ëóyle geliËti. Devahøti Kardama-ù£i ad›nda bir bilgeyle
evliydi. EvliliÊin mutlu geÔen ilk y›llar›ndan sonra
Devahøti, ù £ iden bir bebek beklemeye baËlad›. BhagavadgÏtå’da Lord Ëóyle der: prajanaß cåsmi kandarpaè,
“Küpidler iÔinde neslin devam›n› saÊlayan Benim.” BaËka
bir yerde ise Ëóyle denir; prajanåya na rataye, evlilik
yaËam› zevk almak iÔin deÊil, iyi nesiller yetiËtirmek
iÔindir. Dolay›s›yla, evlilikleri amac›na ulaË›nca ù£i evlilik
yaËam›n› terk etmeyi ónerdi. Devahøti’ye Ëóyle dedi,
“Rahminde bir bebek taË›yorsun ve bu bebek s›radan bir
bebek deÊil; Lord’un Kendisi geliyor. Bu bak›mdan ben,
yaËam›m›n daha yüksek ideali iÔin yaln›z yaËayacaÊ›m.” O
zaman Devahøti Ëóyle dedi, “Ne kadar iyi bir eËim var,
senin gibi bir azizin eËim olmas› benim iÔin ne büyük Ëans,
ama ben senin soylu Ëahsiyetinden yararlan›p brahma ile
ilgili, Lord ile ilgili, benim iÔsel yaËam›m›n gereksinimleri
ile ilgili bilgi almaya Ôal›Ëmad›m. Bunlar hakk›nda sorular
sormad›m. Bunca zamand›r sana hizmet etmek ve arzular›n›
yerine getirmek iÔin Ôaba sarfettim. Bu denli soylu bir eËe
sahip olduÊum halde Ëans›mdan yararlanmad›m, Ëimdi sana
biraz daha kal›p beni eÊitmen ve manevÅ yaËamda bana
yard›mc› olman iÔin yalvar›yorum, sonra istersen
gidebilirsin.”
Kardama-ù£i Ëóyle dedi: “Sen yard›m› oÊlundan
alacaks›n. Gelecek olan Lord’un Kendisidir, s›radan bir
Ôocuk deÊil. Bunu hat›rla, zaman› gelince istediÊin yard›m›
sana O verecektir. Bu yüzden kalm›yorum; hemen Ëimdi
gidiyorum.” Bóyle diyerek ayr›ld›, k›sa bir süre sonra Ôocuk
doÊdu ve Devahøti taraf›ndan büyütüldü. Ancak oÊlu
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büyürken, ana olman›n büyük sevgisiyle, zaman iÔinde
eËinin ona aÔ›klad›Ê› Ëeyi: oÊlunun s›radan biri olmad›Ê›n›
unuttu.
Gün gelip Ôocuk büyüyünce, onu meditasyona
yoÊunlaËm›Ë olarak góren Devahøti, eËinin sózlerini
hat›rlad›. “Ah! oÊlumun ruh hÕli doÊal górünmüyor.”
ÇocuÊun derin düËünce iÔinde olduÊunu anlam›Ët›: “Babas›,
Lord’un benim arac›l›Ê›mla ortaya Ô›kacaÊ›n› sóylemiËti,
Ëimdi bunun gerÔek olduÊunu anl›yorum. OÊlumun hÕli hiÔ
de bu dünyaya ait górünmüyor, yüksek bir boyutla ilgili.
Zihni aËk›n düËünceye yoÊunlaËm›Ë hÕlde.”
Ard›ndan, yavaËÔa oÊluna yaklaËt›: “ÇocuÊum, baban
bana Senin bu dünyaya ait s›radan bir Ôocuk olmad›Ê›n›
sóylemiËti. Sen kutsals›n. Ondan bana ruhanÅ óÊüt
vermesini istemiËtim ama o bana Senin óÊüt vereceÊini
sóyledi. Uzun zamand›r bunun üzerinde durmad›m, ancak
bugün iÔinde bulunduÊun ruh hÕlin beni cesaretlendiriyor.
Baban›n sózlerini hat›rl›yorum ve manevÅ óÊüt almak iÔin
sana yaklaËma cesareti buluyorum. RuhanÅ gerÔeÊin ne
olduÊunu bana anlat. Ben kimim? Bu dünya nedir?
YaËamda doÊru yónü nas›l bulabilirim? Bu dünyan›n sahibi
kim ve benim Ona karË› górevlerim nelerdir? Sen s›radan
bir Ôocuk deÊilsin. Bu nedenle bütün bunlar›n cevaplar›n›
Senden almak istiyorum oÊlum.” Bunun üzerine oÊlunun
dudaklar›ndan çrÏmad-Bhågavatam’da yer alan Ëu ayet
dóküldü:
satåì prasaígån mama vÏrya-saìvido
bhavanti hùt-karòa-rasåyanåè kathåè
taj-jo£aòåd åßvapavarga-vartmani
ßraddhå ratir bhaktir anukrami£yati
(çrÏmad-Bhågavatam 3.25.25)
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Lord Kapila Ëóyle dedi; satåì prasaígån mama vÏryasaìvido, “Benim hakk›mda yap›lan enerji dolu konuËmalar
sadece Benim kullar›m›n dudaklar›ndan duyulur. Benim
kulumun dudaklar›ndan Ô›kan bu sózler yüzeysellik deÊil,
GerÔekliÊi temsil eden derinlik, ruh, güÔ iÔerirler. Bu sózler
s›Ê deÊildirler. Ruhla ve yaËamla Ëarj olmuËlard›r ve bizi
canland›rma gücüne sahiptirler. Bhavanti hùt-karòarasåyanåè kathaè, hem kulaÊ›m›z› hem yüreÊimizi besler
ve bize ruhanÅ coËkunun tad›n› tatt›r›rlar, rasåyanåh.
Onlar›n sózleri, ruhanÅ dünyan›n vecdi ile doludur,
kulaÊ›m›z›, zihnimizi ve kalbimizi fiziksel, zihinsel ve ruh
kat›nda renklendirir. Sózleri gerÔek kaynaktan taj-jo£aòåd,
gerÔek s a d h udan duyduÊumuzda, asvarpavarga-vartmani
bu maddesel yaËamdan kurtuluËa doÊru yónlendiriliriz.
AËamal› bir süreÔle Ëunlar› elde ederiz: ßraddhå ratir
bhaktir anukrami£yati, ónce, ßraddhå, giderek artan inanÔ;
sonra rati, biraz tat; sonra gerÔek aËk, bhakti.
Anukrami£yati ile, aËamal› bir süreÔle, daha yüksek mekÕna
doÊru gótürülürüz.”
Bóylece Ôocuk, annesi Devahøti’ye óÊüt vermeye
baËlad›. Bu Devahøti-nandana yani Kapila, Kardamaù£i’nin oÊluydu. Ancak bir baËka Kapila daha vard› ki onun
såíkhya felsefesi Tanr› tan›mazd›r; yaln›zca maddesel
elemanlar› analiz eden ve giderek tüm ruhanÅ unsurlar›
eleyen bir felsefedir. Bu yüzden iki Kapila vard›r. Her ikisi
de såíkhya felsefesini* aktar›rlar: biri Kardama-ù£i’nin
kutsal oÊlu (Kardama Kapila), diÊeri ise Såíkhyaka Kapila.
Kardama ve Devahuti’nin oÊlu olan Kapila, såíkhyay›
aktar›rken Yüce Lord îßvara’y› onaylam›Ët›r, oysa ateist
olan Kapila, bu dünyan›n varl›Ê›n› aÔ›klamak iÔin îßvaraasiddhe, herhangi bir Tanr›’ya gerek olmad›Ê›n› iddia etti.
*såíkhya: numaraland›rmak, saymak
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Bu onun Ô›kard›Ê› sonuÔ. Nyåyikalar (mant›kÔ›lar) bu
dünyay› yaratan Birinin olmas› gerektiÊini sóylerler. Bu
dünya yarat›lm›Ët›r; o hÕlde, bunu yapan birisi olmal›d›r. En
sonunda vard›klar› sonuÔ, bir yaratan›n olmas› gerektiÊidir.
O da Tanr›’d›r, îßvara’d›r. Ancak ateist Kapila Ëóyle der:
“Hay›r, bu maddesel dünyan›n varoluËunu aÔ›klamak iÔin
herhangi bir Tanr›’ya gerek yoktur: îßvara-asiddhe.
BulduÊu Ëey, vard›Ê› sonuÔ bir yaratan›n gereksiz
olduÊudur; ona góre herËey otomatik olarak kendiliÊinden
varolur. Yaln›z iki Ëey gereklidir: ónce ruh-candan bir
parÔac›k, ikinci olarak ise madde. Bu dünyay› madde ve
ruhun birleËmesi, ßiva ve ßakti yaratm›Ët›r. Kum ya da toz
zerreciklerine benzeyen say›s›z ruhanÅ zerre, parÔac›k
vard›r; iËte bu parÔac›klar›n madde ile birleËmesi sonucu
dünya otomatik olarak sürüp gitmektedir.
Bir keresinde Madras Maéh’da bu düËünce ak›m›n›
izleyen Madhupur’dan bir bayla karË›laËt›m. Íyi eÊitim
górmüË Bengal’li biriydi. Ona sordum, “Gurunuzdan, Ëu
Kapila’dan ne elde ettiniz?”
Èóyle dedi, “Pek Ôok ruh yani yata jÏva vard›r ve herkes
bu maddeden baÊ›ms›z bir ßivad›r.”
Ona dedim ki, “Bu aÔ›klama sizi tatmin ediyor mu?”
“Evet, tatmin ediyor: påßa baddhaè bhavet jÏvaè, påßa
muktaè sadå ßivaè (ruh, Ëartlanm›Ë hÕldeyken jÏvad›r,
ózürlüÊe kavuËunca ßivad›r).”
Ona Ëóyle sóyledim: “Sizin felsefenizin bittiÊi yerde
bizim felsefemiz, Bhågavata okulunun óÊretisi baËlar.”
“Nas›l peki?” diye sordu.
“Bu ßivalar›n nerede var olduklar›n› aÔ›klamak
zorundas›n›z. Çok say›da ßiva var, ayn› ruhanÅ toz zerreleri
gibiler; ama bu zerrelerin belli bir pozisyonda yaËamakta
olduklar›n› ve aralar›nda bir baÊ›n var olduÊunu
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düËünmemiz gerekmez mi? Say›ca Ôoklar ve türlü iliËki
iÔinde olmal›lar, bir yerlerde, belli bir durumda ve boyutta
bar›n›yor olmal›lar. Birlikte, uyum iÔinde olmalar› nas›l
saÊlan›yor, yoksa her biri, birbirleriyle savaËan baÊ›ms›z
birer birim mi? EÊer óyle deÊilse yap›lar› nedir?
Bhågavata, m u k t a - j i v alar›, ózgür ruhlar› anlatmak üzere
gelmiËtir. Bu ruhlar bir zamanlar hastayken Ëimdi o
hastal›ktan kurtuldular. SaÊl›kl› hÕlde iken ne yaparlar?
Durumlar›, ózellikleri, yap›lar›, amaÔlar› ve etkinlikleri
nelerdir? Bunu bilmek zorunday›z. Onun iÔin Bhågavatam
bizlere bir aÔ›klama getirmiËtir.”
Devarßi Nårada, Vyåsadeva’dan Ëunu istedi; “Hastal›kl›
olmayan ózgür ruhlar›n normal, doÊal durumunu aÔ›kla.”
Ve bu aÔ›klama yap›ld›. Bir Merkez vard›r, herËey Onunla
baÊlant›l› olarak iËlevini yerine getirir, orada herËey hep
birlikte uyum iÔindedir.
çrÏmad Bhagavad-gÏtå’da Lord Ëóyle der;
yat såíkyaiè pråpyate stånaì
tad yogair api gamyate
ekaì såíkhyaì ca yogaì ca
yaè paßyati sa paßyati
(Bhagavad-gÏtå 5.5)

“Såíkhya ve yoga sistemlerinin bir ve ayn› olduÊunu
górebilen kiËi, doÊru górüËe sahip kiËidir.” Biri yüce hedefe
d›Ësal eleme yoluyla ulaËmaya Ôal›Ëmaktad›r, diÊeri ise
iÔsel eleme yoluyla: “bu beden, bu zihin, bu ruh ( a t m a ),
sonra yüce ruh (paramatma)” ve devam edip gider. Aray›Ë
hep iÔtedir. Eleme süreci iÔtedir. KiËi o yolla kaynaÊa, óze
ulaËmaya Ôal›Ë›r. DiÊer kiËi ise, d›Ë dünyan›n unsurlar›n›

30

KALP VE HALE

(toprak, su, ateË, hava, eter) eleyerek BaËlang›c›, KaynaÊ›
anlamaya Ôal›Ë›r.
O såíkhyad›r: neti, neti, neti, “Bu o deÊil, bu o deÊil; bu
baÊ›ml›, bu da baÊ›ml›; bu ózgün deÊil, ne bu, ne bu. Hepsi
sonuÔtan ibaret. O hÕlde Neden nedir?” D›Ësal yolla
sorgulamak såíkhya’d›r, iÔsel yolla sorgulamak ise yoga ile
gerÔekleËir—pråòåyama, pratyåhåra, dhyåna, dhåraòå,
samådhi.* Bóylece, sonucu elimine ederek neden ile iliËkiye
geÔeriz; kabadan yola Ô›k›p inceye doÊru hareket ederiz ve
nedensel yónde, gitgide daha ince boyutlara ulaË›r›z.
Bu, såíkhya ve yogadaki uygulamad›r. Ancak çrÏmad
Bhågavatam’›n baË›nda Parik£it Mahåråj’la konuËan
çukadeva GoswåmÏ sózlerine baËlarken bu iki sistemin,
såíkhya ile yogan›n ve sva-dharma parini£éhayån›n (kiËinin
Vedik górevini yerine getirmesinin), bizlere ózgürlük
verebileceÊini, ancak daha fazlas›n›n olduÊunu sóyler:
etåvån såíkhya-yogåbhyåì sva-dharma-parini£éhayå
janma låbhaè paraè puìsåm ante nåråyaòa-smùtiè
(çrÏmad-Bhågavatam 2.1.6)

çukadeva GoswåmÏ, etåvån der, yani Ëu ana kadar bu
uygulamalarla ózgürlüÊe kavuËabileceÊimiz bize
sóylenmiËtir: såíkhya ile d›Ësal eliminasyon; yoga ile iÔsel
eliminasyon ve sva-dharma parini£éhayå ile kiËinin górevini
Vedan›n ónerdiÊi Ëekilde yapmas›. Ínsan›n kendi górevini
tavsiye edilen Ëekilde, hiÔbir ózel amaÔ veya hedef olmadan
yerine getirmesi ni£kåmad›r (kiËisel arzudan ózgür eylem).
Èu anki durumuma góre såstra taraf›ndan górevim olarak
*Nefes kontrolü, duyular› duyu nesnelerinden Ôekmek, konsantrasyon,
meditasyon, tam yoÊunlaËma ve trans.
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tavsiye edildiÊi iÔin bunu yerine getiriyorum ama kendimi
baÊlam›yorum, belli bir amaÔ gózetmiyorum. Bir brahmana
olarak bana, “Bu Ëeyleri yapman gerekir,” dendi. Bu
nedenle yap›yorum. Bir k£atriya olarak górevim bar›Ë›
korumak ve kótülük peËinde olanlar› kontrol etmek; benim
górevim bu ve bunu yerine getiriyorum. Bir vaißya olarak,
bana Ëóyle yapmam ónerildi. Såstra’da ónerildiÊi iÔin Ëu
anki górevimi kay›ts›zl›k iÔinde, yani belli bir amaÔ ve Ô›kar
gütmeden yerine getiriyorum. Bu üÔ uygulama—såíkhya,
yoga ve Vedik górev—bizi ózgürlüÊe (mukti) gótürür. Ama,
janma låbhaè paraè puìsåm ante nåråyaòa smùtiè, d›Ësal
esaretten kurtulduktan sonra yaËam›n doyumu, Lord
Nåråyåòa’y›, Yaratan’› ve Onunla olan iliËkimizi
hat›rlamakta yatar. Tak›l›p kald›Ê›m›z aÊdan kurtulmal›y›z,
bunu baËard›ktan sonra Ílk Neden’le olan doÊru iliËkimizi
aramal›y›z. Onunla olan iliËkimizde bizler kimiz? ÍËte
burada Bhågavata baËlar:
etåvån såíkhya-yogåbhyåì sva-dharma-parini£éhayå
janma låbhaè paraè puìsåm ante nåråyaòa-smùtiè
(çrÏmad-Bhågavatam 2.1.6)

Janma-låbhaè varl›Ê›m›z›n, doÊumumuzun amac›n›
gerÔekleËtirmek demektir; låbhaè kazanÔ, elde edilen Ëey,
amaÔ anlam›na gelir. Peki o Ëey nedir? Ante nåråyaòasmùtiè, yani, Merkezle, evrensel uyumu saÊlayan Merkezle
olan iliËkidir, yeniden iliËki kurmakt›r, iËte amac›m›z bu
olmal›d›r. Bhågavatam bizlere bóyle sóylüyor. Çok
say›daki baËka ßåstralar bizleri bu d›Ësal kólelikten,
baÊ›ml›l›ktan kurtarmak iÔin gelir; ama iÔsel geliËme yolu
ile s›n›rsal (marjinal) mekÕn› aËt›ktan sonra paravyomaya,
ózel bólge olan V a i k u ò é h a’ya kabul ediliriz. Yani vizeyi
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al›r›z: `virajå’, `brahmaloka’ bhedi’ ‘para-vyoma’ påya.
Merkeze doÊru giden ak›nt›ya kendimizi kapt›r›r›z; iËte bu
vizedir. Såíkhya, yoga ve sva-dharma pariniséèayå
yaËamakta olduÊumuz ülkeden Ô›k›Ë yapmak iÔin gerekli
olan pasaportu bizlere verebilir ama eÊer ondan sonra
birËey elde etmek istiyorsak, o zaman vize gerekir.

Aflk›n Gerçek
De¤erlendirmesi

H

intli t›p otoritelerine góre bedende bulunan hava,
safra ve balgam, eterde bulunan ve dünyay›
etkileyen üÔ eleman›n hava, ateË ve suyun karË›l›Ê›d›r.
Toprak genelde suyun, su ›s›n›n, ›s› havan›n etkisi alt›nda
kal›r ve hepsi de eter iÔerisinde savaË ve Ôat›Ëma
hÕlindedirler. Maddesel dünyan›n yap›s› bóyledir. Sonra
zihinsel dünya yani zihinsel enerjinin tezahürü vard›r:
“Bunu istiyorum, onu istemiyorum; bunu seviyorum, onu
sevmiyorum.” Ak›l ise zihne yón verir: “Bunu alma, Ëunu
al.” Ama tüm bunlar ahankara, maddesel ego iÔinde yer
al›r. Onun üzerinde, iyi ya da kótü herËeyi deneyimleyen
ruh vard›r. Ona puru£a denir:
puru£aè sukha-duèkhånåì, bhoktùtve hetur ucyate
(Bhagavad-gÏtå 13.21)

“Èartlanm›Ë canl› varl›Ê›n, yani puru£an›n bu dünyada
deneyimlediÊi sevinÔ ve keder duygular›na kendisinin
neden olduÊu kabul edilmiË bir gerÔektir.”
Ruh-can ve madde aras›ndaki fark buradan kaynaklan›r.
Prakùti diye adland›r›lan madde, enerjidir. Oysa ruh, yani
puru£a iyi ve kótüyü deneyimler; o iyi ya da kótüyü, keder
ya da mutluluÊu hisseden kiËidir. Kendisine has bir óze,
yap›ya sahiptir, hissedilen Ëey ise farkl› bir yap›ya sahiptir:
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kårya-kåraòa-kartùtve, hetuè prakùtir ucyate
(Bhagavad-gÏtå 13.21)

“KuËkusuz bu sürekliliÊi olmayan dünyada her türlü
hareket, yónetilen maddesel doÊan›n, prakùtinin kendine
ózgü yap›s›ndan kaynaklan›r. Prakùti, nedenin (duyular›n
gücü) ve sonucun (maddesel beden) sorumlusudur.”
O halde burada karË›m›za Ô›kan her türlü eylem, her
hareket, her devinim o maddesel enerjiye baÊl›d›r. HerËeyi
hisseden, herËeyi bilen, alg›layan ise ruhtur. Ruh góze
benzer. Olup biten herËeyi góren góze.
Såíkhya felsefesinde, sózünü etmekte olduÊumuz
prakùti-puru£a iliËkisi kór bir adam ile sakat bir adam›n
iliËkisine benzetilir. Sakat bir adam, kór bir adam›n s›rt›na
binebilir. Hareket hÕlinde olan adam (prakùti) kórdür;
sakat olan ve onun s›rt›nda olan adam (puru£a) ise
górebilen gózlere sahiptir ve yol gósterebilir, rehberlik
edebilir. Ruh ‘sakatt›r’; hareket edemez, ancak górebilir.
Kór adam ise enerjinin hakimidir, oraya buraya hareket
edebilir, taË›yabilir ancak kórdür. Yani ruh bilendir,
hissedendir, óznel varoluËtur, enerji dolu olan taraf ise
prakùtidir, güÔtür. O hÕlde, güÔ var ve bilinÔ var.
Kendimizi güce Ôok fazla kapt›rd›k; sadece gücün,
enerjinin peËindeyiz ve o enerjinin hissedicisi olduÊumuzu
unuttuk! O “hissedici” hayret vericidir; eÊer kendi
ózbenimizi anlamaya Ôal›Ësak ËaËk›na dóneriz:” Ah! Bu
ne? Ne tür bir yap›ya sahibim! Bu ólümlü dünya ile alakam
yok; bu ólümlü dünyadan baÊ›ms›z olarak yaËayabilirim.
Óyle mi?”
Daha sonra, bunun da ótesini, yani Yüce Ruhun
varl›Ê›n› anlayabiliriz. Maddesel dünyada pek Ôok farkl›
mekÕn bulunur: ›s› dünyas›, su dünyas›, hava dünyas›.
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HerËey ince, latif mekÕndan taË, aÊaÔ gibi daha kaba
Ëeylere doÊru geliËmektedir. Maddesel dünyada nas›l bu
yóne doÊru geliËim varsa, óznel dünyada da bir geliËim
vard›r ama yukar›ya doÊru; ruhtan Yüce ruha, Yüce-Yüce
ruha doÊru geliËim vard›r. GeliËim bu türlüdür ve
sonsuzdur. Bizler ise tataséha yani s›n›rsal durumday›z;
ruhumuz daha yüksek ve daha düËük aras›nda, latifle kaba
aras›nda s›n›rsal konumdad›r. Yüksek taraf ebedÅdir, satcit-ånandamd›r yani ebedÅ, bilinÔli ve mutludur; buras› ise:
asat, acit, nirånandad›r. Asat yani yan›p sóner, her an ólür;
acit yani bilinÔsizdir; ve nirånanda yani mutluluk
duygusundan yoksundur. Bunlar bu dünyan›n ve o
dünyan›n ózellikleridir. Ve eÊer o dünya ile baÊlant›
kurmak istiyorsak, bize en üst konumda sonsuz güzelliÊin,
aËk›n ve vecdin bulunduÊu sóylenir. ÍËte o dünya bize
inebilir ve Lord’un kendi aile üyelerinden biri olarak
iÔeriye al›nabiliriz. O dünyan›n en yüksek Varl›Ê› ile
ailenin bir üyesi olarak birlikte yaËayabiliriz! Mahåprabhu
bizlere bunun mümkün olduÊunu sóyledi, ama bilgi veya
mistik baËar›larla deÊil sadece aËkla. Sevgi ve aËkla Onu
óylesine cezbedebiliriz ki aile üyeliÊine, Ona Ôok yak›n bir
konuma kabul edilebiliriz, Ona bu derece yak›nlaËmak
mümkündür.
Bhagavad-gÏtå’da Lord Ëóyle der:
tato måì tattvato jñåtvå, vißate tad anantaram
(Bhagavad-gÏtå 18.55)

“Onlar Benim gerÔek durumumu anlad›ktan sonra
oraya; yani Benim Kendi ózel yetki alan›ma, Benim aileme
dahil olurlar.” Bhågavatam ise Ëóyle der:
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mamåtma-bhøyåya ca kalpate vai
(çrÏmad-Bhågavatam 11.29.34)

“Onlar elde ettikleri üstün niteliklerle, ebediyen Benimle
yaËamaya, Bana ait olmaya hak kazan›rlar. Onlar Beni
hoËnut etmek iÔin karË›l›k beklemeden herËeyi bir yana
b›rak›p óne Ô›karlarsa, ananya bhajana, Benden baËka
hiÔbirËey istemezlerse, o zaman gelecekteki durumlar›
bóyle olur.”
marttyo yadå tyakta-samasta-karmå
niveditåtmå vicikÏr£ito me
tadåmùtatvaì pratipadyamåno
mamåtma-bhøyåya ca kalpate vai
(çrÏmad-Bhågavatam 11.29.34)

Sanåtana GoswåmÏ, åtma-bhøyåya, “Bana ait”
ifadesinin tam anlam›n› Ëóyle ÔózümlemiËtir: “Bana ait,”
onlar “Bana ait” olurlar. “A i t” ne demektir? Sanåtana
GoswåmÏ, bu Onun ailesine kat›lmak anlam›na gelir der;
“a i l e” demek s›ralama var demektir; hizmetkÕr; arkadaËlar
ve onlar›n yak›nlar›; evlat sevgisi duyanlar; yani hamÅ
olanlar ve sonra en üstün grup yani evli eËler.
Orissa’l› bråhmana bir bilgin olan ruhanÅ kardeËim
Vaikånasa Mahåråj’dan duyduÊum bir óykü var. Olay
yak›n tarihte geÔer ve Lord’a khechurånna (kitri) sunman›n
gelenek d›Ë› olduÊu Puri’deki Jagannåtha Tap›naÊ› ile
baÊlant›l›d›r.
Bir zamanlar Orissa’ya Müslümanlar taraf›ndan bir ak›n
düzenlenmiËti. Askerler generallerini eÊlendirsin diye
kraliyet ailesinden bir k›z› kaÔ›rm›Ëlard›. Daha sonra
general ülkeyi terk etti ama k›z bir kasaban›n ya da kóyün
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d›Ë›na b›rak›ld› ve orada büyük bir adanm›Ë olan ÔocuÊunu
doÊurdu. Ne gariptir ki k›z da kendisini adam›Ë bir kuldu
ancak bóyle korkunÔ bir deneyim yaËamas› gerekiyordu.
K›z, ÔocuÊunu doÊurdu, Ôocuk kasaban›n d›Ë›nda yaËad›.
BüyüdüÊü zaman kitri piËirmeyi adet edinmiËti. Yani pirinÔ
ile fasulyenin birlikte piËirilmesinden oluËan yar› sulu bir
kar›Ë›m. Çocuk bu yiyeceÊi Jagannåtha’ya uzaktan sunard›.
Jagannåtha ise onun gósterdiÊi adanm›Ël›k hat›r›na oraya
gidip kitri sunusunu kabul etmek zorunda kal›rd›.
Bir gün Ôocuk sunma iËini geciktirdi; Jagannåtha, k i t r iyi
yedi ancak geri dónüp tap›nak tórenine yetiËmek ve
tap›naktaki yerini almak iÔin koËmak zorunda kald›,
dudaklar›nda bir parÔa kitri kalm›Ët›. P å n d ål a r, pujaril e r
(rahipler s›n›f›) bunu fark ettiler: “Bu da nesi? Bu nas›l
oldu? Kitri Jagannåtha’ya uygun bir sunu deÊil; óyleyse
nas›l dudaklar›na bulaËt›?” P å n d ålar›n liderine dan›Ët›lar. O
da inceledi ama nedenini bulamad›. Sonra krala anlat›ld›, o
da araËt›rd›, “Kim bu yiyeceÊi al›p Jagannåtha’n›n aÊz›na
bulaËt›rd›?”
Sonunda tap›nakta sunudan sorumlu olan rahip
tutukland›: “Sen sorumlusun! Jagannåtha’n›n sunusu
s›ras›nda tap›naktan sen sorumluydun, bu saf olmayan Ëey
aÊz›na nas›l bulaËt›? AÔ›klamak zorundas›n, aksi hÕlde
cezaland›r›lacaks›n.” Adam masumdu, Ëóyle karË›l›k verdi,
“Benim hiÔbir Ëeyden haberim yok, hiÔbir Ëeyden haberim
y o k !”
Daha sonra, rahip cezaland›r›lmak üzereyken
Jagannåtha, kral›n ve baË rahibin rüyas›na girdi: “O adam
suÔsuz; onu rahats›z etmeyin. Kentin d›Ë›nda bir kulum var.
Bana o yiyeceÊi o sundu, Ben de yedim ama geÔ olmuËtu
ve tap›naktaki yerimi almak iÔin acele etmek zorunda
kald›m. Bu yüzden aÊz›m› temizleyemedim. ÇocuÊun ad›
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Ëudur. Orada yaË›yor ve Benim kulumdur. YiyeceÊi orada
y e d i m .” Bu Ôocuk, müslüman generalin prensesi kótü
emelleri iÔin kullanmas› sonucu doÊmuËtu. Onun iÔin
Krishna-bhakti yani Krishna’ya adanma, saf ya da saf deÊil
türü dünyasal deÊerlendirmelerin formalitesini dikkate
almaz; bundan baÊ›ms›zd›r.
Krishna-bhakti Ôok güÔlüdür ve hiÔbir Ëeye ald›rmaz.
Jagannåtha en kótü yazg›ya, en lanetli yazg›ya sahip olduÊu
düËünülen ÔocuÊun sunusunu kabul etmiËti. Prenses
müslüman›n eline düËmüË, sonuÔ Ôocuk Ëeklinde tezahür
etmiËti. Bu nedenle o “lanetlilerin lanetiydi.” Yine de
sunusu Jagannåtha iÔin Ôok Ôekiciydi!
Dolay›s›yla, aËk harikulade bir Ëekilde herËeyin
üzerindedir, herËeyi aËar. Mahåprabhu bizlerden aËk yolunu
seÔmemizi istedi. Bu, kiËinin kalbini, kendisini vermesi
anlam›na gelir. Bu aËk óylesine güÔlüdür ki, baËka hiÔbir
Ëey Krishna’n›n ilgisini Ôekmez. O, bu aËkla, bu prema ile
beslenme konusunda son derece aÔgózlüdür. O aËk
Tanr›’s›d›r. O aËk kendi iÔsel varoluËuna sahiptir;
hepimizin iÔindeki varoluËtur. O, AËk›n beden alm›Ë
hÕlidir, ve hepimizin iÔinde de Ondan bir zerre vard›r; ve
ayn› tür kuËlar gibi aËk da aËk› sever.
Bir keresinde Mahåprabhu, Kazi’yi yendikten ve dize
getirdikten sonra sankirtan yónetirken kendisini Ôok
yorgun hissetmiËti. çrÏdhar Paòàit’e, pazarda muz satarak
iyi kótü yaËam›n› sürdüren fakir b r a h m a n aya geldi. çrÏdhar
Paòàit’in bir kuyusu, kuyunun yan›nda da su Ôekmeye
yarayan demir bir kap vard›. Mahåprabhu suyu bu kapla
iÔmeye baËlad›. Tüm adanm›Ëlar buna karË› Ô›kt›lar. “N e
yap›yorsunuz? Bu kap hep d›Ëar›da duruyor ve Ôok da kirli.
Sizin iÔin temiz bir kap getiriyoruz!” dediler. Mahåprabhu
onlar› dinlemedi ve iÔmeye devam etti. Ard›ndan Ëóyle
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dedi, “Bu kap benim kulum çrÏdhar’a aittir; herËeyden daha
s a f t › r .”
Bhagavad-gÏtå’da Lord Ëóyle der:
api cet suduråcåro, bhajate måm ananya-bhåk
sådhur eva sa mantavyaè, samyag vyavasito hi saè
(Bhagavad-gÏtå 9.30)

“EÊer bir kiËi Ô›kara ve inzivaya dayal› her türlü Ôabay›
terk ettikten sonra, yaln›zca Bana ibadet eden saf bir
adanm›Ë ise, kótü bir eylemde bulunsa bile, aziz olarak
kabul górecektir. O kiËi yüzde yüz saft›r, Ôünkü Ôabalar›
tamamen Benim iÔindir ve kararl›l›Ê› o niyete
odaklanm›Ët›r.”
Çünkü kendisini gerÔekten Krishna’ya adam›Ë olan
kiËiyi O Kendi’sine ait olarak górür. Bóyle teslim olmuË bir
ruhun asla kirli ve günahkÕr olduÊu düËünülmemelidir.
Óyleyse bhajana nedir? Kalpten gelen bir eylemdir.
Formalite deÊildir. Krishna’ya adanm›Ël›kta, Krishnabhaktide dikkate al›nmas› gereken yegÕne Ëey kalbi
adamakt›r. Krishna bunu ister, uygar veya ilkel dünyan›n
yüzeysel formalitesini deÊil. Lord Råmachandra’n›n
durumunda da górürüz ki, O en üst ahlakÅ yasalar›n, n i t inin
yóneticisi olduÊu hÕlde ‘d›Ëlanm›Ë’ bir kad›n ona aËkla
birËey sununca kendisini tutamam›Ët›. Ústelik kad›n ónce
kendisi yemiËti, tatl›y› yedikten sonra ona sunmuËtu, Ôok
lezzetli olduÊunu düËünüp artan›n› Råma’ya ay›rm›Ët›,
Råma da kabul etti.
Vidura’n›n evinde yaËanan bir baËka olay daha var.
Vidura sadaka toplamak iÔin d›Ëar›ya Ô›kt›Ê›nda, Krishna
birden konuk olarak evinde belirdi. Vidura’n›n eËi Onu
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buyur etti, ancak sunulacak hiÔbir Ëey yoktu, sadece biraz
muz vard›. Bu yüzden, Onu güzelce oturttuktan sonra muz
ikram etti, ama meyveyi yere at›yor kabuÊunu sunuyordu.
K r i s h n a’n›n ans›z›n evine gelmesi onu o denli ËaË›rtm›Ë,
sevinÔle doldurmuËtu ki meyveyi at›yor, Ona kabuk
veriyordu. Krishna da kabuklar› yiyordu.
Tam o s›rada Nårada ve Vidura geldiler. Vidura Ëóyle
dedi: “Ne yap›yorsun? Meyveyi b›rak›p Lord’uma
kabuklar› veriyorsun!” Ancak Nårada onun yard›m›na
koËtu: “EËin ËaËk›nl›k iÔinde, ama yiyen K i Ë i, bundan hiÔ de
ËikayetÔi deÊil! BaËkas› Onun, “Bana meyveyi ver. Neden
kabuklar› veriyorsun?” demesini bekler. Ama O hiÔ dert
etmeden yiyor.” O zaman Krishna Ëóyle karË›l›k verdi,
“Ben ne meyveyi ne de kabuklar› yiyorum, benim yediÊim
Ëey adanm›Ël›kt›r! Ben onun aËk›n› kabul ediyorum. Beni
ne kabuklar ne de meyve mutlu edebilir. Ne birine ne de
diÊerine ihtiyac›m var. Ben aËkla besleniyorum Nårada.”
patraì pu£paì phalaì toyaì,
yo me bhaktyå prayacchati
tad ahaì bhakty-upahùtam,
aßnåmi prayatåtmanaè
(Bhagavad-gÏtå 9.26)

Lord Ëóyle der, “Ben sunulan bütün o yiyecekleri kabul
ederim; ancak asl›nda ald›Ê›m Ëey yiyeceÊin kendisi deÊil,
sununun ard›ndaki niyettir, idealdir. Benim ilgimi Ôeken,
sunulan Ëeyin ruhudur, asla d›Ë górünüËteki gósteriË
deÊildir. Ben iÔsel dünyada yaË›yorum, bu nedenle
yiyecekte de ilgimi Ôeken iÔindeki ózdür, d›Ë górünüË
deÊildir.” Bu bak›mdan bhåvagråhÏ-janårdanaè ifadesi
kullan›l›r, yani “Lord Janårdana (Krishna) adanm›Ël›k
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ruhunu górür.” ÍlahÅ aËk bu maddesel dünyan›n alelade
yasa ve kurallar›na ald›rmaz. Yine de, bu en aËaÊ›
durumumuzda a r c a n ay› sürdürmemiz ónerilir ve
fark›ndal›k düzeyimize góre, saf olduÊunu düËündüÊümüz
Ëeyi sunar›z, saf olmayan› redderiz. BaËlang›Ô düzeyinde
bu kendi iyiliÊimiz iÔin gereklidir. Ancak ilerledikÔe d›Ëla
ilgili düËünceler yok olur ve iÔle ilgili olanlar ónem
kazan›r.
Bunu kan›tlayan bir baËka óykü daha var. Vrajen Sil,
B e n g a l’li büyük bir bilgindi. Óylesine olaÊanüstü bir
felsefe bilginiydi ki Roma’daki Dünya Felsefe
Konferans›nda yapt›Ê› konuËmadan sonra toplant›n›n
baËkan› ona, “Sizi Aristo sand›m!” demiËti. Aristo gibi
sayg› górmüËtü, o denli bilgili bir kiËiydi. Bir zamanlar,
Kalküta’da Scotland Church College’de óÊrenciyken bir
s›nava girmiËti. S›nav salonunda soru kaÊ›d›n› ald› ve
cevaplar›n› yazmaya baËlad›. Pek Ôok soru vard›, ancak bir
tek soruya kendisini óylesine kapt›rd› ki diÊer herËeyi
unuttu. Bu tek soruyu cevaplamak iÔin tüm zaman›n› verdi
ve diÊerlerini bir yana b›rakt›. Zil Ôald›Ê›nda ve zaman
sona erdiÊinde ne yapacaÊ›n› ËaË›rd›. Yaln›zca tek bir
soruyla uÊraËm›Ët›; yine de kaÊ›d›n› b›rakt› ve Ô›kt›.
Kolejin en parlak óÊrencisiydi. Ama beË alt› sorudan
yaln›zca bir tanesini cevaplad›Ê› iÔin ad›n›n baËar›l›
adaylar listesinde olamayacaÊ›n› düËünüyordu. Buna
raÊmen gizlice, listenin as›l›p as›lmad›Ê›n› kontrol
ediyordu. Bir gün ad›n› listenin en baË›nda górdü. Çok
ËaË›rd›: “Nas›l olur? Yaln›z bir soruyu cevaplam›Ët›m ama
ad›m listenin baË›nda; bu nas›l oldu?” Profesóre sordu,
“Efendim, bir soru cevaplam›Ët›m, nas›l birinci oldum?”
“Bay Sil, cevab›n›z araËt›rmac› bir bilim adam›n›n
düzeyinde, s›radan bir óÊrencinin deÊil, bu nedenle sizi ilk
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s›raya koydum!”
Bu råga-marga’ya benziyor; yani formalite tamamen
bir kenara b›rak›l›yor ve óz ortaya Ô›kar›l›yor. Normal
olarak Bay Sil’in baËar›s›z adaylar aras›nda en alt s›rada
yer almas› gerektiÊi hÕlde, Profesór cesur bir yarg›Ô olarak
Ëóyle düËünmüËtü, “Bir tek soruya verdiÊi cevap óylesine
üstün nitelikli ki, bóyle bir óÊrenci hiÔbir zaman baËar›s›z
olarak deÊerlendirilemez.” Aksine, en üst s›rada yer ald›.
ÍËte aËk da bóyledir: gerÔek deÊerlendirmede hiÔbir
formaliteye ald›rmaz.

‹kinci Bölüm

Yuvaya
Giden Yol

Yan›lg›,
Ruhaniyet ve
Gerçek Adanm›fl
Adanm›Ë: Mahåråj, eÊer bir adanm›Ë düËerse ve
baÊlant›s› kesilirse, bu sahajiyå olmas›ndan daha kótü bir
durum mudur?
çrÏla Guru Mahåråj: Hangisi daha iyi, fakir bir adam
m› yoksa bir h›rs›z m›? Birinin paras› varm›Ë, kaybetmiË;
diÊeri ise suÔ iËleyerek varl›kl› taklidi yap›yor. BaÊlant›s›
kesilmiË olan kiËi k›sa bir süre sonra yeniden baÊlant›
kurabilir; oysa sahajiyå demek, ya gerÔekle sahici bir
baÊlant›s› varken baÊlant› kesildi ve yanl›Ë yol seÔti
demektir, ya da baË›ndan beri yanl›Ë yolda demektir. O
hÕlde hangi durum daha iyidir: gerÔek olan› elde etmemek
mi, yoksa yanl›Ë Ëeyi elde etmek mi? Hangisi daha üstün?
çrÏmad Bhagavad-gÏtå’da Ëóyle denmektedir: tamog u n ada, yani en aËaÊ› düzeyde iken, kiËi ‘A’ y› ‘B’ san›r.
R a j o - g u n ada bunun mu yoksa onun mu doÊru olduÊu
konusunda kuËku vard›r. KiËi neyin doÊru olduÊuna karar
veremez; ama ‘A’y› ‘B’ ve ‘B’yi ‘A’ sanmak, bu hatalar›n
en kótüsüdür. Onlar yanl›Ë yola sapm›Ëlard›r; sahajiyå
yanl›Ë yolda olmak demektir. Onlar maddeyi bilinÔ olarak
kabul ederler, bu nedenle, durumlar› hiÔbir Ëeye sahip
olmayanlardan, veya gerÔekle baÊlant›s› kopmuË
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olanlardan Ôok daha vahimdir. Benzer Ëekilde, formsuz
b r a h m ayla bir olman›n en üst amaÔ olduÊunu düËünen
måyåvådÏlerin vard›Ê› sonuÔ Ôok daha tehlikelidir, Ôünkü
“yar›m doÊru, yalandan beterdir.”
se du’yer madhye vi£ayÏ tabu bhålo
måyåvadÏ saíga nåhi mågi kona kåla
(çaranågati 27.3)

Her bak›mdan duyusal tatmin peËinde olan kiËilerle
iliËki iÔinde olmak, insan›n ruhanÅ geliËmesine bir
gayriËahsiyetÔinin (impersonalist) beraberliÊi kadar zarar
veremez.
EÊer bir adam “param yok” diyerek paras›n›n olmad›Ê›n›
kabul ediyorsa, diÊeri ise paras› olmad›Ê› hÕlde sahte para
gósterip “bu parad›r” diye iddiada bulunuyorsa, ikinci
adam›n durumu diÊerinden Ôok daha kótüdür Ôünkü
sahtekÕrl›k yapm›Ët›r.
Bu yüzden sahajiyå olmak Ôok daha kótüdür. KiËi
aldat›lm›Ët›r, dikkati yanl›Ë bir kavram›n eline geÔmiË,
kuËat›lm›Ët›r. Bir kiËi belli bir süre bir kavrama sahip
olduktan sonra baÊlant›s› kopsa, ayn› baÊ› kolayl›kla
yeniden kurabilir, oysa diÊeri yanl›Ë bir kavram›n tutsaÊ›
olmuËtur, bu nedenle gerÔeÊi ona kabul ettirmek Ôok daha
zordur, Ôünkü zihni o yarg›n›n eline geÔmiË, iËgal
edilmiËtir. Birinci kiËinin herhangi bir baÊlant›s› yoktur; bir
zamanlar varolan baÊ mevcut deÊildir. Oysa ikinci kiËi
birËeyi baËka birËeyle kar›Ët›rm›Ët›r. Maddeyi kutsal
sanm›Ët›r ki bu daha kótüdür.
Bir zamanlar, ÔocukluÊumda okuldaki óÊretmenimden
Ëóyle bir órnek duymuËtum. Amerika’da bir müzik
okulundan sóz etmiËti. EÊer bir kiËinin bir miktar müzik
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bilgisi varsa, bu okula girmek iÔin normal ücretin iki kat›n›
ódemek zorundayd›; oysa hiÔ müzik bilgisi olmayanlar
sadece standart ücreti ódüyorlard›. Nedeni ise hiÔbir Ëey
bilmemeleridir, dolay›s›yla kolay eÊitilebilirler; ama biraz
bilgisi olanlar ücretin iki kat›n› ódemek zorunda kald›lar,
Ôünkü ilk baËta ónceden óÊrenmiË olduklar› herËeyi
unutmalar› gerekiyordu, ancak ondan sonra doÊru bir
Ëekilde eÊitime baËlamalar›na izin veriliyordu. BaËlang›Ôta
onlara daha ónce edinmiË olduklar› ónyarg›lar›, müzik
bilgisi ile ilgili yanl›Ë kavramlar›, hatalar› unutmay›
óÊretmek gerekiyordu, bu bak›mdan onlardan iki kat ücret
al›n›yordu. ÍËte yukar›da sózü edilenler de bunun gibi
birËey. Ílkinde bhakti yok, adanm›Ël›k yok; diÊerinde ise,
adanm›Ël›k ad›na kiËiyi tutsak etmiË olan, adanm›Ël›kla
baÊdaËmayan birËey var. Bu taklittir ve daha da kótüsü,
ihanettir. Prabhupåda Bhaktisiddhånta SaraswatÏ Thåkur
bunun vancanam, adanm›Ëlar›—Mahåprabhu, Røpa,
Sanåtana—küÔük düËürmek olduÊunu sóyler. KüÔük
düËürmektir Ôünkü p r e m ayla kåma birbirine kar›Ët›r›lm›Ët›r.
Íkisi z›t uÔlardad›r; ve prema yerine k å m ay› kabul etmek,
yaln›z o kiËi iÔin kótü ve zararl› olmakla kalmaz ayn›
zamanda tüm atmosferi de kirletir. Bu yüzden çrÏla
Bhaktivinoda ëhåkura Ëóyle der:
kåme preme dekho bhåi, lak£aòete bheda nåi,
tabu kåma ‘prema’ nåhi hoy,
tumi ta’ barile kåma, mithyå tåhe ‘prema’-nåma
åropile kise ß››bha hoy
keno mana, kåmere nåcåo prema pråya
carma-måìsamaya-kåma, jaàa-sukha abiråma,
jaàa-bi£ayete sadå dhåy
(Kalyåòa Kalpataru 18-19)
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“KardeËim, Ëuna dikkat et: Ëehvet ve sevgi, onlar›n
belirtileri benzer olabilir; ancak, Ëehvet sevgi deÊildir. Ama
sen sevgi yerine Ëehveti kabul ettin ve eÊer onu ‘bu
premad›r’ diye onaylarsan bu hatayla sadece kendini
kand›rm›Ë olursun. BirËeyi baËka birËey sanarak asla hay›rl›
birËey elde edemezsin. Èehvet et ve kanla ilgilidir, oysa
sevgi ruhanÅ varoluËun en üst mertebesinde yer al›r.”
Bu bak›mdan onlar, ayn› Güney Kutbu ve Kuzey Kutbu
gibi birbirlerine z›tt›rlar. Biri bu bedenle ilgilidir, diÊeri
Yüce Ruhla; aralar›nda büyük bir kórfez vard›r! Orada
adanm›Ël›k okyanusu bulunur, o adanm›Ël›Ê›n en üst noktas›
ise g o p Ï - p r e m ad›r. Gopi-prema, Krishna neredeyse yaln›z
orada vard›r, burada ise yaln›z taklidi bulunur.
koéi-mukta-madhye ‘durlabha’ eka kù£òa-bhakta
(çrÏ Chaitanya-Charitåmùta, Madhya-lÏlå 19.148)

“ÓzgürlüÊe ulaËm›Ë milyonlarca kiËi aras›ndan
Krishna’n›n saf kulunu bulmak son derece zordur.” Tüm
bunlar› dikkate almal›y›z. Bu türlü bir kendini adama,
ancak manevÅ varoluËun en üst mertebesinde, tümüyle
ruhanÅ olan bilinÔli bólgede mümkündür ve hiÔbir Ëekilde et
ve kanla ilgili deÊildir. Bedenle ilgisi yoktur.
En iÊrenÔ Ëey bir kiËinin Krishna rolünü, bir bayan›n da
gopi rolünü oynayarak bir araya gelmeleri ve bu türlü
eÊlenmeleridir. Bunu o sanmak, bu imkÕns›zd›r. Daha ileri
düzeydeki adanm›Ëlar bir yana, ahlakÅ deÊerlere sahip
s›radan bir kiËi bile bundan nefret eder.
Basamaklar bize gósterilmiËtir:
adau ßraddhå tataè sådhu-saígo ’tha bhajana-kriyå
tato ’nartha-nivùttiè syåt tato ni£éhå rucis tataè
(çrÏ Bhakti-rasåmùta-sindhuè 1.4.15)
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En baËta inanÔ gelir, ard›ndan adanm›Ë kullarla bir arada
olma, hizmet etme, hatalardan ar›nma, adanm›Ël›kta
kararl›l›k kazanma, ruhanÅ tat, s›k› baÊl›l›k, aËk›n
duygusall›k ve Krishna’n›n saf aËk›. Basamaklar bunlard›r.
Ve bir baËka aÔ›dan da:
vaikuòéhera pùthivy-ådi sakala cinmaya
(çrÏ Chaitanya-Charitåmùta, Ädi-lÏlå 5.53)

“Vaikuòéha’n›n topraÊ›, suyu, ateËi, havas› ve eteri hepsi
ruhanÅdir.”
Her zaman Ëunu hat›rlamal›y›z: “Ben taéastha-ßaktinin,
s›n›rsal enerjinin ÔocuÊuyum; doÊduÊum yer oras› ve
benden daha üstün olan s v a r ø p a - ß a k t iden geÔmeliyim.
Oradaki toprak beni oluËturan maddeden daha üstün bir
maddedir. Orada bulunan toprak, hava, su, aÊaÔlar, kuËlar
herËey benden daha üstündür. Peki ben oraya m›
gireceÊim? Bu hafife al›nacak birËey deÊildir, kolay birËey
deÊildir. Oraya girmek bunu arzu eden kiËinin haddi
deÊildir, bu ancak kiËinin üstlerinin: guru-kùpå, vai£òavak ù p ålar›n lütuflar›na baÊl›d›r.
Bizler oraya ayaklar›m›z›n üzerinde deÊil baË›m›z›n
üzerinde girmek zorunday›z. Orada herkes g u r udur; toprak
g u r udur, orada mevcut olan malzemenin tamam› gurudur,
daha yücedir. Ben daha düËük bir maddeden yap›ld›m, o
mekÕn ise daha üstün bir ózden oluËmuËtur, bu nedenle
oraya kendi keyfimce girmem mümkün deÊildir. Muktiye
ózgürlüÊe var›ncaya kadar o yóne yaklaËmak kolay olabilir,
ama ondan sonra oraya Ôekilmemiz ancak onlar›n lütfu ile
olabilir; o ülkeye girmek hak edilmez. Bizi oraya
gótürebilen Ëey, o ülkenin ÔocuÊunun yüzde yüz ve
t o p y e kûnlütfudur. Nas›l mahkemede bir kefil varsa, san›Êa
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kefil oluyorsa, o ülkeden bir arac› da benim sorumluluÊumu
almal›d›r, ben onun risk almas›yla gidebilirim. Vai£òava ve
g u r u, o ülkenin Ôocuklar› bu riski góze al›rlar ve beni oraya
getirirler. Bu nedenle onlar›n lütfu vai£òava-kùpå, gurukùpå, bhågavata-kùpå olmadan, oraya giremeyiz.
Hak yoktur—herËey lütfa baÊl›d›r. Beni oraya o lütuf
gótürebilir. Biz kendi aÔ›m›zdan hakka sahip deÊiliz. Ben
s›n›rsal enerjinin ÔocuÊuyum, oysa orada bütün óz, herËey,
beni var eden maddeden daha üstün bir malzemeden
oluËmuËtur. Ben insan olarak var oldum. Oradakiler de
insan, ancak oradakilerin tümü benden daha yüce bir
varoluË iÔindeler. Óyleyse nas›l olur da bu adam onlar›n
baË›na basabilir? Sadece onlara hizmet amac›yla bunu
yapar; aksi hÕlde bóyle birËey akla s›Êmaz ve imkÕns›zd›r.
Bu ilkeyi kabul etmek bile ne kadar güÔ geliyor, kald› ki
oraya girmek:
bahønåì janmanåm ante, jñånavån måì prapadyate
våsudevaè sarvam iti, sa mahåtmå sudurlabhaè
(Bhagavad-gÏtå 7.19)

“Pek Ôok doÊumdan sonra, gerÔekten bilgi sahibi olan
kiËi, varolan herËeyin kaynaÊ›n›n ve ózünün Ben olduÊumu
anlay›nca, Bana (Våsudeva’ya) teslim olur. Bóylesine yüce
bir ruh son derece enderdir.”
Ve çrÏmad-Bhågavatam’›n belirttiÊi gibi:
muktånåm api siddhånåì nåråyåòa-paråyaòaè
udurlabhaè praßåntåtmå koéi£v api mahå-mune
(çrÏmad-Bhågavatam 6.14.5)
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“Ey yüce bilge! ózgürlüÊe kavuËmuË, cehaletten
kurtulmuË milyonlarca ruh aras›nda ve mükemmeliyete
yaklaËm›Ë milyonlarca siddha aras›nda, Nåråyåòa’n›n bir
tek saf kulu ender bulunur. Yaln›z bóyle bir kul tam
anlam›yla doyuma ulaËm›Ët›r ve huzurludur.”
DüËünmesi kolay, ama ulaËmas› zor! Orada hak iddia
edilemez; oraya gidebilmeyi hak etmek gibi bir durum sóz
konusu deÊildir, dolay›s›yla ‘hak iddia eden’ tamamen
hayal k›r›kl›Ê›na uÊrar. Her türlü “riske ve s›f›r kazanca”
haz›rl›kl› olmal›y›z. Ama eÊer bir Ëekilde oraya
ulaËabilirsek, “her türlü kazanÔ ve s›f›r risk” bizim olur.
Bu nedenle uygun bir Vai£òava olmak neredeyse
imkÕns›zd›r. Ancak o mertebeden gelen lütufla oraya
gidebiliriz; kendi aÔ›m›zdan yapabileceÊimiz hiÔbir Ëey
yok. Yaln›z tam teslimiyetle, kendini tam anlam›yla
unutarak, o yere tam anlam›yla kendini adayarak, oraya
al›nmay› ümit edebiliriz:
vaikuòéhera pùthivy-ådi sakala cinmaya
måyika bhøtera tathi janma nåhi haya
(çrÏ Chaitanya-Charitamùta, Ädi-lÏlå 5.53)

“Vaikuòéha’n›n topraÊ›, suyu, ateËi, havas› ve eteri
tamamen ruhanÅdir. Orada maddesel unsurlar bulunmaz.”
Uddhava óylesine nitelikli bir adanm›Ët›r ki dualar›nda
Ëóyle der: “EÊer orada bir sarmaË›k olabilsem, Ëans›m›
doruk noktaya ulaËm›Ë kabul ederim.” Vùndåvan’da
sarmaË›k o kadar deÊerlidir ki—Tanr›’n›n “Sen benim en
gózde kulumsun; seni Kendi Ózümden Ôok seviyorum!”
dediÊi—Uddhava gelecek doÊumda sarmaË›k olmay›
umuyor. Bu sadece bir abart› deÊildir. Uddhava orada bir
Ôal›, bir ot olmay› umarken, bizler nas›l olur da oray›
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ayaklar›m›zla ÔiÊnemeye haz›rlanabiliriz? Uddhava’n › n
baË› üzerinde yürümek zorunda kalmaz m›y›m? O halde, o
yer ne kadar yüce bir kavram olmal›?
Sahajiyålara gelince—ne kadar saÔma! Onlar taklit
yoluyla, burada, bu etten, kemikten oluËan mekÕnda ona
ulaËacaklar›n› san›yorlar. Onlar düËmanlar›n en
kótüsüdürler, Ôünkü bóyle taklit ederek sadece kendileri
cehenneme gitmekle kalmazlar baËka pek Ôok kiËiyi de
oraya Ôekerler. Onlar gerÔeklerin, neyin ne olduÊunun
bilincinde deÊiller. Bu yüzden de toplum iÔinde nefret
edilen bir durumdalar; toplum genel olarak onlara, o
‘båbåjÏler’e nefret duyar.
Oysa bizler, Guru Mahåråj’›m›za inan›yoruz. O Ëóyle
demiËti, “Bu benim Ëanss›zl›Ê›m. Bu Vraja-maòàala’da bir
tek Vai£òava bulamad›m.” Elini aln›na gótürüp, “Bu
büyük ve kutsal yerde, Vraja-maòàala’da bir tek Vai£òava
bulamad›m,” demiËti. Bu sonuca varm›Ët›.
Ard›ndan Vraja-maòàala-parikramå yapt›ktan sonra,
sahajiyå ‘Vai£òavalar’ iÔinde en iyi lider olarak kabul
edilen bir båbåjÏ iÔin Ëunlar› sóyledi: “O bir kani£éha
adhikårÏdir. Ancak ana s›n›f›na kabul edilecek bir Ôómez
say›labilir.” O adam iÔlerinde en üst mertebeye ulaËm›Ë
biri olduÊundan oy birliÊiyle siddha-båbåjÏ olarak kabul
ediliyordu, oysa çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura,
onun iÔin “ilkokul birinci s›n›fa al›nd›,” dedi. GauàÏyapatrikå gazetesindeki yaz›s›nda bóyle ifade etmiËti. Biz ise
bilinÔli eÊitim ald›k, kór inanÔla eÊitilmedik. O bize neyin
ne olduÊunu anlatt›; onun yónlendirmelerini izlemeye
Ôal›Ët›k ve biz de bu türlü sonuÔlara vard›k.
Ad›m ad›m en üst noktaya yaklaËmal›y›z. Bu zihnin
uydurduÊu, sahte birËey deÊildir. Taklit en kótü Ëeydir.
Nefret uyand›r›r ve Ôirkindir. EÊer o daha üstün aËk ad›na,
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beden ve zihinle tensel iliËkiyi temsil ediyorsak, bu en
nefret edilesi Ëeydir. Tüm irademiz ve enerjimizle bundan
kaÔ›nmaya Ôal›Ëmal›y›z.
çrÏla Kaviråja GoswåmÏ Ëóyle anlat›r: vaikuòéhera
pùthivy-ådi sakala cinmaya, yani Vaikuòéha dünyas›n›n
unsurlar› tamamen ruhanÅdir ve o ülkenin bilimsel
incelemesini yapmak, ruh gózümüzle mümkündür. Bunu
anlamal›y›z, nas›l doÊru olduÊunu anlamal›y›z. Bunu
anlamak iÔin de óncelikle taéastha bólgesinin: vråjan›n,
brahmalokan›n ne olduÊunu anlamal›y›z.
Ancak óylesine maddesel durumday›z ki bu daha düËük
iËleyiËi bile anlamaktan aciziz:
indriyåòi paråòy åhur, indriyebhyaè paraì manaè
manasas tu parå buddhir, buddher yaè paratas tu saè
(Bhagavad-gÏtå 3.42)

Ruhumuz nedir? Kendi ruhumuzun ne olduÊunu
kavrayam›yoruz, anlayam›yoruz! Dünya mevcuttur; biz
dünyay› duyular›m›zla idrak ediyoruz, alg›l›yoruz, bu
nedenle duyular daha üstündür. Zihin duyular vas›tas›yla
dünya hakk›nda deneyim edinir, zihnin üzerinde
iÔimizdeki muhakeme becerisi yer al›r, onun da üzerinde
ruh vard›r. Ard›ndan Yüce Ruh bólgesine yaklaË›r›z;
viråjay›, brahmalokay› geÔip sonunda Vaikuòéha’ya
var›r›z. GeÔilmesi gereken o kadar Ôok kat var ki, ama kim
geÔecek? Kendi ruhumuz mu? Biz onu bulmay› bile
beceremiyoruz! O kavramdan Ôok uzaktay›z, ümitsiz bir
durumday›z ve en yüce kavram olan Paramåtmådünyas›n›n avucumuzun iÔinde olduÊunu sóylüyoruz! Bu
aptall›kt›r.
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HerËeyden ónce kendi ruhumuzu hissetmeliyiz, ruhanÅ
konumdaki gerÔek varoluËumuz ve kimliÊimiz nedir
bilmeliyiz; o zaman o ruh gitgide daha yukar›lara
gidecektir; birbirinden deÊerli katlar› aËarak yukar›ya
Ô›kmal›d›r. Ama ónce kendi kimliÊini hissetmelidir.
Bu bak›mdan, sahajiyålar, taklitÔiler düËman olarak
kabul edilmelidirler. Onlar ayn› Quisling* gibi janaßatrudurlar yani birdenbire evde beliren düËmand›rlar,
iÔerideki düËman. Bu tür taklit en kótüsüdür. S›radan taklit
kótü olabilir, ama en üstün gerÔekliÊin taklidi tiksinti verir
ve kaÔ›n›lmas› gerekir, Ôünkü Yüce olan, son derece aËaÊ›
ve adi bir biÔimde, Ô›kar iÔin kullan›lmaktad›r,
sómürülmektedir. ÍËte bu S a h a j i y åd›r.
Kendi ruhumuzu góremiyoruz! HÕlimiz budur. Bu kaba,
maddesel Ô›kar ortam›na kap›lm›Ë›z, zihnimiz nedir, hangi
maddeden oluËur, habersiziz. Bóyle olunca, kiËi buddhiyi
yani akl›, iÔimizdeki muhakeme becerisini; veya onun da
ótesindeki ruhu; ve nihayet Yüce ruhun ülkesini nas›l
anlayabilir? Oysa bizler bu maddesel dünyada yaË›yoruz ve
Ëóyle hayal ediyoruz: “Rüyalar›m›n Lord’una s a h i b i m !”

*Quisling, NorveÔ ordusunda nüfuzlu bir subayd›; Íkinci Dünya SavaË›
s›ras›nda düËmanla, iËgalci Nazi güÔleriyle iËbirliÊi yapm›Ët›.

Aflk›n
Bilgi

B

azen, yan›lg›ya düËerek, adanm›Ël›kla ilgili kitaplar›
okumamak gerektiÊine inanabiliriz ve Ëóyle
düËünürüz, “Íncelemek, bilmek, bunlar adanm›Ël›kla
baÊdaËmaz. Bu gerekli deÊildir; bu bilgidir, j ñ å n ad›r ve
adanm›Ël›Êa terstir.” Bóyle düËünerek Kutsal Ad›
zikretmeyi sürdürürüz ve nerede karË›m›za adanm›Ël›k
okuluyla ilgili bir aÔ›klama Ô›ksa, ondan uzak durmaya
Ôal›Ë›r›z. Oysa, bu her zaman en iyi yaklaË›m deÊildir,
Ôünkü s å d h a n am›zda bize ivme kazand›racak olan bilgiyi
doÊru kaynaktan duyarak elde ederiz.
çrÏ Chaitanya-charitåmùta’da çrÏla Krishnadås Kaviråja
GoswåmÏ Ëóyle der: siddhånta baliyå, bizler siddhånta
(adanm›Ël›Ê›n mükemmel sonuÔlar›) hakk›nda konuËmal›y›z.
Sanåtana GoswåmÏ siddhåntan›n å c h å r y as›d›r.
Biri Ô›k›p Ëóyle diyebilir, “Siddhåntay›, neyin ne
olduÊunu bilmenin ne yarar› var? Kutsal ad› zikretmeye
devam edeceÊim ve nerede çrÏmad Bhågavatam veya çrÏ
Chaitanya-charitåmrta dersleri veriliyorsa oradan uzak
duracaÊ›m. Tüm bilgi budur: jñåne prayåsam udapåsya.
“KiËi deneysel, felsefÅ gerÔekleri tart›Ëarak bilgi
kazanman›n gereksiz Ôabas›ndan tamamen vazgeÔmelidir.”
(çrÏmad-Bhågavatam 10.14.3)
Ancak bu ayette sózü edilen j ñ å n a, adanm›Ë kulun ne
olduÊu ve Tanr›’n›n ne olduÊu hakk›nda bize gerÔek bir
anlay›Ë veren o bilgi türünü tan›mlam›yor. O ‘bilgi’ d›Ëtan
jñåna gibi górünür, ancak eÊer gerÔek bir kaynaktan
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geliyorsa; farkl› bir türden, farkl› bir ózden meydana gelir.
Jñåna hakk›nda uyar› yap›l›r, Ôünkü kim olsa,
vahyolunmuË kutsal metinler hakk›nda herhangi türden bir
yorum yapabilir. Bu, herËeyi bilmeliyiz ve kim ne sóylerse
óÊrenmek iÔin oraya koËmal›y›z demek deÊildir. Ama
bizden daha üstün, gerÔek bir arac›dan bir aÔ›klama
geldiÊinde, duymaya haz›r olmal›y›z. Bu bizim
durumumuzu pekiËtirir ve devam etmemize, sadhanam›zda
geliËme kaydetmemize yard›mc› olur.
O Siddhånta’y› ‘bilgi’ diye reddetmemeliyiz: Krishna
kimdir ve nas›l Svayam Bhagavån’d›r; Nåråyåòa kimdir;
yan›lg›n›n yirmi dórt tabakas›* nerededir; Vaikuòéha,
Goloka nerededir; Baladeva kimdir; bütün o deÊiËik rasalar
nelerdir. EÊer, “Yok, tüm bunlar jñånad›r, bunlar› boËver,
Ad› zikret,” dersem bu aptall›k olur. Bu tembellik,
gevËeklik olarak kabul edilmelidir. Ínanc›m›z› güÔlendiren
bilgiyi davet etmeliyiz. Bu tür konuËmalar istekle
karË›lanmal›d›r. Lord’un Kendisi Ëóyle der:
mad cittå mad-gata-pråòå, bodhayantaè parasparam
kathayantaß ca måì nityaì, tu£yanti ca ramanti ca
(Bhagavad-gÏtå 10.9)
“Saf kullar›mla ilgili düËünceler Benim iÔimde yaËar,
onlar›n yaËamlar› tümüyle benim hizmetime adanm›Ët›r ve
onlar birbirlerini bilgilendirerek ve Benim hakk›mda
konuËarak büyük haz ve mutluluk duyarlar.”
O hÕlde, s å d h ular›n yan›nda, farkl› yónleriyle Onun
hakk›nda konuËmak, vazgeÔilecek türden ‘bilgi’ deÊildir;
aksine, kendiliÊinden ve doÊal olarak teËvik edilmelidir.
Buna i£éha-go£éhi denir. Go£éhinin anlam› “uyum”, i £ é h an›n
anlam› ise “arzulanan beraberlik”tir. O beraberliÊi
*baddha-jÏvay› (Ëartlanm›Ë ruhu) órten yirmi dórt eleman
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saÊlayarak, Onun hakk›nda konuËmal›y›z. Bu adanm›Ël›Ê›n
gerekli bir bólümüdür.
Ve bhåva-bhakti (gerÔek adanm›Ël›k duygusu) uyan›nca,
bu Ëeyler otomatik olarak ortaya Ô›kar:
k£åntir avyartha-kålatvaì viraktir måna-ßønyatå
åßå-bandhaè samutkaòéhå nåma-gåne sadå ruciè
åsaktis tad-guòåkhyåne prÏtis tad vasati-sthale
ityadayo ’nubhåvåè syur jåta-bhåvåíkure jane
(çrÏ Bhakti-rasåmùta-sindhuè 1.3.25-26)
“Adanm›Ë›n kalbinde vecd duygusunun tohumu meyve
verince, davran›Ë›nda doÊal olarak aËaÊ›daki belirtiler
ortaya Ô›kar: hoËgórü duyumsar, zaman kaybetmek
istemez, maddesel olandan uzaklaË›r; gururdan ózgürdür,
tam umutlu yaËar; her an hizmet etmeye heveslidir; her an
L o r d ’un ad›n› zikretmek ister; L o r d ’ un ilahÅ niteliklerinden
sóz etmekten mutluluk duyar; ve Lord’un Kutsal MekÕn›n›
sever. Bu dokuz belirti a n u b h å v a, vecd duygusuna baÊl›
belirtiler olarak adland›r›l›r.”
EÊer bir sådhu kendiliÊinden, durup dururken
Krishna’n›n ÔeËitli niteliklerinden sóz etmeye baËlarsa ve
biz Ôekip gidersek, yararlanmazsak—bu intihar olur!
Aksine, åsaktiè yani buna baÊlanmam›z gerekir. “Ah!
Krishna’n›n iyi nitelikleri, bu arac› vas›tas› ile aÔ›klan›yor.
Can kulaÊ›yla dinlemeliyim.” Aksi hÕlde neden kulak
yarat›ld›? Sadece Ondan haber almak iÔin yarat›ld›? Kulak
ve beyin yaln›z bu amaÔ iÔin yarat›ld›lar ve her ikisi de
Krishna-kathådan, hari-kathådan doyum saÊlamal›d›rlar.
Gita, Bhagavata hangi amaÔla varlar? Måyå nedir?
Svarøpa-ßakti nedir? GerÔek bilgi nedir, yanl›Ë bilgi,
górünen bilgi nedir? Bütün bunlardan belli ólÔüde haberdar
olmal›y›z. Çünkü geliËmemizin her basamaÊ›nda,
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istenmeyenden sak›nmak ve istenileni benimsemek belli bir
bilgiyi gerektirir.
Bu nedenle, jñåne prayåsam udapåsya, yarars›z bilgi
peËinde koËmaktan vazgeÔmek, kendi aram›zda Krishna
hakk›nda konuËmamal›y›z demek deÊildir, ya da bir sådhu,
Lord’un nåma, røpa, gøna, lÏlås›n› (Adlar›n›, Formlar›n›,
Niteliklerini ve Oyunlar›n›) anlat›rken oradan kaÔman›z
gerekir anlam›na gelmez. Bóyle anlaË›lmamal›. J ñ å n a,
burada kastedilen anlam›yla, ateist Kapila’n›n såñkhyå
óÊretilerini, Patañjali’nin okullar›n› (yoga), Jaimini’yi
(karma-mimaìsa), Budist okulunu, v.b., kapsar; ve bu tür
bilgilerden uzak durmak, yeni baËlayanlara verilmiË bir
óÊüttür, ama bir vaiz, onlar› alt etmek iÔin herËeyle
ilgilenmelidir.
Ve bazen jñåna, gerekli olan bilgi iÔten gelebilir. ÍlahÅ
aËk yolunun bir aËamas›nda gerekli bilgi otomatik olarak
iÔten doÊabilir. B h a k t ide herËeyin bóyle ortaya Ô›kt›Ê› bir
aËama var; bu vahiydir, vahiy yoluyla anlayabiliriz. HiÔ
okumadan, caitya-guru (iÔsel rehberimiz olan Lord)
arac›l›Ê› ile bazen adanm›Ël›kla ilgili bilgi bizlere ulaË›r;
ama genellikle adanm›Ëlar›n dudaklar›ndan duyarak bu
bilgiyi ediniriz.
Bu nedenle o boyut; Vùndåvan’da Krishna kavram›,
c i tten, bilgiden yoksun deÊildir. C i t, cetana demektir. Yani
bilinÔ, bilmek. O bilinÔ, Vaikuòéha’da bulunan ihtiËama ve
huËuya ihtiyaÔ duymaz. Ama ånanda (haz, vecd) c i te galip
geldiÊinde o zaman Ëu óÊüt verilir, “Bilgi yolunda Ôok Ôaba
harcamay›n.” Sat-cit-ånandam (ebediyet, bilgi ve mutluluk)
vard›r ve cit yani bilme ve anlama becerisi yoluyla herËeyi
elde edemeyiz. Ama, herËey bize otomatik olarak hizmet
yoluyla ulaË›r. Hizmetin iÔinde bilgi de vard›r, bilginin bir
bólümü vard›r ve bu otomatik geliËir.

En Tatl›
Savafl
Adanm›Ë: çrÏla Guru Mahåråj, bir süre ónce bana, eÊer
Krishna bilincinde olan kiËi savaËm›yorsa bunun iyi birËey
olmad›Ê›n› sóylediler. Krishna bilincinde olmak iÔin Ôaba
harcayan kiËinin durumu bóyle mi olmal›? SavaËmal› m›?
çrÏla Guru Mahåråj: Adanm›Ë, duyular›n› ele
geÔirmeye Ôal›Ë›rken; kåma, krodha, lobha, moha, mada,
måtsaryan›n (Ëehvet, ófke, aÔgózlülük, delilik, yan›lg› ve
k›skanÔl›k) etkilerini yenmeye Ôal›Ë›rken bu savaËtan uzak
kalamaz. GeliËme demek, deÊiËik türlerde savaË demektir
ve bu da mådhyama-adhikarada (orta düzeyde) ortaya
Ô›kar. Genellikle bu dónem zorluklar›n olduÊu dónemdir.
Kani£éha-adhikårada yani daha alt s›n›ftayken kiËi kendi
ilerleme düzeyi ile ilgilenmez, yani adanm›Ël›k var m› yok
mu ald›rmaz; dingin bir zihinle arcana (deity ibadeti)
yapar veya hizmeti neyse onunla uÊraË›r. Ancak
mådhyama-adhikåra dónemi baËlay›nca kiËinin yaËam›nda
gerÔek savaË baËlar. Kutsal metinlerde ónerildiÊi gibi salt
ruhanÅ yaËant›s›yla (vaidhikÏ), sosyal konumuyla (laukikÏ)
ilgili olanlar› deÊil, pek Ôok Ëeyi; günlük uÊraËlar›n›,
kavgalar›n›, toplumla, eÊitimle olan pek Ôok iliËkisini
yeniden düzenlemesi gerekir, laukikÏ vaidhikÏ våpi.
Genellikle vaaz verme eÊilimi bu dónemde ortaya Ô›kar;
kendisini ifade ederek etraf›ndaki güÔlükleri ortadan
kald›rmak ve kendi amac›na uydurmak iÔin Ôaba harcar.
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Mådhyama-adhikårÏnin yaËant›s› savaËa benzer. Uttamaadhikåraya (fark›ndal›Ê›n ileri düzeyine) ulaË›nca,
yaËant›s› huzura kavuËur. Kendisi huzurludur, her yerde
herËeyin, Krishna’n›n iradesiyle yolunda gitmekte
olduÊunu górür. Krishna’n›n iradesini ve her yerde Onun
desteÊini kolayca górebilir. Bu nedenle yapacak, ya da
savaËacak Ôok fazla Ëeyi yoktur:
sarva-bhøte£u yaè paßyed bhagavad-bhåvam åtmanaè
bhøtåni bhagavaty åtmany e£a bhågavatottamaè
(çrÏmad-Bhågavatam 11.2.45)

“Adanm›Ë hizmetin en ileri kat›nda olan kiËi (uttamabhågavata), herËeyin iÔinde ruhlar›n Ruh’unu, Tanr›
kat›n›n Yüce Èahsiyeti, çrÏ Krishna’y› górür. HerËeyi Yüce
Lord ile baÊlant›l› olarak górür ve varolan herËeyin, ebedÅ
olarak Lord’un iÔinde yer ald›Ê›n› anlar.”
Oysa kiËi cehalet kat›nda, yan›lg› kat›nda yaËarken uyum
bulmas› gerekir, Ôünkü her ikisini, hem måyåy› (yan›lg›)
hem Ï ß v a r ay› (Tanr›’n›n varl›Ê›n›) górmektedir. îßvaray›—
Tanr›’y›, Ruhaniyeti, Tanr› bilincini—kurmak ister ve
yan›lg›y› yok etmek iÔin var gücüyle Ôabalar. Dolay›s›yla,
mådhyama-adhikåra savaË dónemidir; bu savaË, sådhanadaßå aËamas›nda, uygulama aËamas›ndad›r.
Sukùti’nin, yani bilerek ya da bilmeden yap›lan adanm›Ë
hizmetin getirdiÊi manevÅ zenginlik sonucu, ruh ónce
ßraddhå yani ilahÅ inanÔ kazan›r, ard›ndan sådhusaíghaya yani gerÔek adanm›Ëlar›n beraberliÊine kavuËur.
Bu ßravaòa-daßå; duyma dónemidir, ard›ndan kiËi ilkeyi,
óÊretileri, adanm›Ël›k yolunu kabul eder, varaòa-daßå;
sonra sådhana-dasa, uygulama dónemi gelir, bu dónem
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savaËla geÔer. Sonra ileri fark›ndal›k düzeyi olan åpanadaßåda kiËi, bhåva-bhakti yani ilahÅ aËk tomurcuÊunun ilk
aÔ›l›Ë›yla huzur duyumsar; bu huzur prapanna-dasåda yani
tam teslimiyet dóneminde p r e m a - b h a k t iye, saf Tanr›
aËk›na dónüËür.
Ve lÏlån›n iÔinde olduÊu zaman, aËk›n (transandantal)
oyunlar›n iÔindeyken, orada tekrar savaË vard›r ancak bu
baËka türden bir savaËt›r. Vraja’da, Vùndåvan’da da
rekabet, savaË vard›r. Yaßoda Ëóyle düËünür, “Èu yaramaz
Ôocukla nas›l baËa Ô›kabilirim? Onu kontrol edemiyorum;
Onu idare edemiyorum!” Oradaki savaË bóyledir, ama bu
yoga-måyådan kaynaklan›r; bu prema-bhaktide, ahi
bhåvati premnåda ortaya Ô›kar ve karakter olarak duraÊan
deÊil dinamiktir. Boyutun dinamik olduÊu yerde savaË
bulunmal›d›r; lÏlå boyutunda savaË bir tür rekabet olarak
mevcuttur.
Sakhya-rasada iki grubun kat›ld›Ê› bir oyun vard›r; bir
tarafta Krishna diÊer tarafta ise Balarama; her ikisi de
kazanmak isterler. Bu da savaËt›r ancak tamamen baËka
türdendir: bu aËk›n oyundur.
Madhura-rasada da birkaÔ grup vard›r: RådhåråòÏ’nin
grubu, ChandråvalÏ’nin grubu ve daha pek Ôok grup; her
grubun hizmetlileri kendi Ô›karlar›n› kollamak, kendi
sahibelerinin Ô›karlar›n› karË›lamakla yükümlüdür.
O hÕlde, dinamik karakter, bir tür savaË demektir—tatl›
bir savaË. Bu dünyada da savaË, Ôat›Ëma vard›r; ancak bu
savaË ac› verir. Cehaleti yok etmek ve gerÔek bilgiye
kap›lar› aÔmak iÔin, hatalardan uzaklaË›p saf bilgiye
ulaËmak iÔin, baËlang›Ôta verilen savaË Ôok ac›d›r. Yaln›z
tats›z olmakla kalmaz, zaman zaman da ›st›rap verir. Ama
daha üst mekÕna girdiÊimizde savaË adeta sevimli bir hÕl
al›r.
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LÏlå bir tür savaË demek olmal›. AnlaËmazl›klar vard›r,
ele geÔirme vard›r, bazen aldatma imdada yetiËir—bir grup
diÊerini aldat›r—ama s›radan dünyasal iËlermiË gibi
górünse de, herËey o mekÕnda, åprakùta, prakùta-vat,
süper-aËk›n’d›r.
Ve dahas›, o mekÕnda ahlaka ayk›r›ym›Ë gibi birËey de
vard›r; nÏti rahita, ahlakÅ deÊerler Krishna’y› mutlu etmek
uÊruna ÔiÊnenir. Bu Ôok ileri bir kavramd›r; Onun uÊruna
ne olursa olsun yapmak! Kåma-røpa grubu, Onun iÔin ne
olursa yapmaya haz›rd›r, bu tür hizmet iÔin hiÔbir yasa
onlar› baÊlamaz. Krishna yasalar›n kaynaÊ› ve yónetenidir.
Onun iÔin herËey yap›labilir, varolan toplumsal yasalar
ÔiÊnenir:
åjñåyaivaì guòån do£ån mayådi£tån api svakån
dharmån santyajya yaè sarvån måì bhajeta sa tu sattamaè
(SrÏmad-Bhågavatam 11.11.32)

Bizim iyiliÊimiz iÔin bizlere sunulmuË olan ßastrik
emirleri bile, Krishna’ya hizmet amac›yla hiÔe saymaya
haz›r olanlar, kuËkusuz en ileri s›n›f adanm›Ëlard›r. Lord
taraf›ndan ortaya konmuË olan Yasa, s›radan insanlar
iÔindir; ancak, Lord’a hizmet etmek amac›yla bu yasay›
ÔiÊnemeye haz›r olan ózel bir grup mevcuttur.
sarva-dharmån parityajya, måm ekaì ßaraòaì vraja
ahaì tvåì sarva-påpebhyo, mok£ayi£yåmi må ßucaè
(Bhagavad-gÏtå 18.66)

“Bütün dinleri tamamen terk ederek yaln›zca Bana
teslim ol. Ben seni bütün kótülüklerden kurtar›r›m, bu
nedenle ümitsizliÊe kap›lma.”
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Varnåßrama-dharmadaki pek Ôok kural ve ritüel bize
yarar saÊlas›n diye verildi, ama bu, bizler henüz düËük
seviyede iken bóyledir. Úst seviyede “Yasay› ÔiÊnesem de
Ona hizmet edeceÊim!” - bu inanÔt›r!
Farzedin ki, kral›n haremine girmek yasakt›r; genel
yasa bunun herkes iÔin yasak olduÊunu ifade eder ve
kimsenin bunu ÔiÊnememesi gerektiÊini sóyler. Ancak bir
kiËi, acil bir hizmet gerektiÊini fark ederse, kral›n yaËam›n›
tehdit eden bir durumdan kuËkulanm›Ësa, o zaman kendini
tehlikeye atarak yasaÊ› ÔiÊner ve hareme girer. Bunu kral›n
iyiliÊi iÔin, onu korumak iÔin yapar. Bunun gibi, Ôok ózel
bir grup adanm›Ë, Lord’u hoËnut etmek iÔin yasaya karË›
gelmeye haz›rd›r.
Krishna’n›n ilgi duyduÊu Ëeyleri fark edebilenler,
adanm›Ëlar aras›nda en üst kabul edilirler. Yasa, genel
toplum iÔindir, ama Krishna’n›n tatl› arzusu, her türlü
yasan›n üzerindedir.
O halde, her yerde savaË vard›r: nerede yaËam varsa
orada savaË vard›r. GeliËme olan yerde savaË vard›r; ve
nerede lÏlå, oyun varsa, orada savaË vard›r ama farkl› bir
savaË. Biri tatl›, diÊeri ise ac›d›r. Alt seviyede iken, bizi bu
dünyaya baÊlayan cazibe baÊ›n› kesmek biraz ac› verir;
ancak üst dünya ile sürekli bir iliËki kurulduktan sonra, bu
iliËkiyi yeniden kazan›nca, yukar›ya doÊru hareket etmek
mutluluk verir. GeliËme savaË anlam›na geldiÊine góre, bu
savaË tüm madhyama-adhikåra aËamas› boyunca devam
edecektir.
Ard›ndan, uttama-adhikårada (ileri adanm›Ël›k
aËamas›) d›Ë olarak yaËam sakin olabilir. Ve yine sakin bir
dónem olan ßanta-rasay› geÔtikten sonra (pasif takdir ve
hayranl›k), daha ileri düzey olan vilåsada (oyunlar), savaË
yeniden baËlar ancak bu Ôok tatl› bir savaËt›r. Bu savaË
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maha-måyå taraf›ndan deÊil, yoga-måyå taraf›ndan
düzenlenmiËtir; bizleri merkeze gótürmektedir. Oradaki
toprak rasadand›r; rasamayad›r, güzel tadla doludur,
nektar ülkesidir, amùtamaya-lokad›r. Íki savaË aras›ndaki
fark s›cak Ôólde Ôal›Ëan adamla güzel, saÊl›kl› havada
Ôal›Ëan adam›n deneyimine veya hastal›kl› bir adamla
saÊl›kl› bir adam›n yapt›Ê› iËe benzer. Aynen buna benzer.
Bir sóz vard›r; “cehalet mutluluktur” diye. Cehalette
olan kiËi huzurludur, Ôünkü hiÔbir Ëey bilmez; bilinÔsizdir.
Bu da bir tür huzurdur. Çünkü bilinÔ yok, ac› da yok Hasta
ac› ÔektiÊi zaman doktor onu iÊneyle uyutur ve o hÕlde
kalmas›n› saÊlar. Çünkü uyan›rsa, Ôok fazla ac› Ôeker. Bu
nedenle baËka bir boyutta, bilinÔsizlik hÕlinde kalmas›
gereklidir.
Bu bilinÔsizlik cehalettir ve tamo-guòa bir tada sahiptir.
Bu gerÔek huzur deÊildir. Arzu bitmiËtir, s›f›rd›r. Ama s›f›r
da sonsuz bir karakterdir. Sonsuz ve s›f›r benzerler. S›f›ra
s›f›r eklersek s›f›r Ô›kar, s›f›rdan s›f›r Ô›kart›rsak sonuÔ
s›f›rd›r, s›f›r s›f›ra bólünse, sonuÔ yine s›f›rd›r. Ayn›
Ëekilde, eÊer sonsuz sonsuza eklense, bólünse, sonsuzdan
Ô›kar›lsa sonuÔ sonsuzdur.
O hÕlde, “cehalet mutluluktur.” BilinÔ yoksa, ac› Ôekme
sorunu da yoktur. Ayn› taË›n varoluËu gibi. AË›r›
ózgürlükÔüler, fosil veya taË›n durumuna benzer bir
düzeye gelirler. Huzur istemektedirler, bu nedenle
taËtakine benzer bir huzur durumuna ulaË›rlar:
ye ’nye ’ravindåk£a vÏmukta-måninas
tvayy asta-bhåvåd avißuddha-buddhayaè
åruhya kùcchreòa paraì padaì tataè
patanty adho ’nådùta-yu£mad aíghrayaè
(SrÏmad-Bhågavatam 10.2.32)
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“Ey lotus gózlü Lord, adanm›Ë kul olmayan ancak en
ileri mertebeye ulaËmak uÊruna kat› riyazet ve ac›lara
katlanmay› kabul edenler kendilerini ózgür zannetseler de
ak›llar› hÕlÕ saf deÊildir. Onlar sadece ÔeËitli
spekülasyonlar yaparlar ve Sana s›Ê›nman›n yollar›n›
aramazlar. Çünkü Senin lotus ayaklar›na sayg›lar› yoktur.
Hayallerinde yaratt›klar› üstünlük konumundan, tekrar
maddesel varoluËa düËüverirler.”
Onunla ‘bir’ olmaya kararl› olanlar iÔin bu aÊ›r ceza en
nihayet verilir ve taËtaki varoluËa benzer bir varoluË iÔine
at›l›rlar, bóylece lakhlar, croreler boyu, yani milyonlarca
y›l huzur iÔinde yaËayabilirler. Bir Himalaya, bir taË ya da
bir aÊaÔ olabilirler. Puranalar’da bóyle bir kaderle
cezaland›r›lm›Ë Ëahsiyetlerden órnekler bulabiliriz; bu
durumda da bir tür huzur vard›r: “cehalet mutluluktur.”
Ve ßanta-rasaya ulaËm›Ë olanlar, onlar da huzur
bulurlar. Ancak Vaikuòéha’ya girince, orada tekrar yaËam
vard›r, hareket vard›r ve bu yaËam ve hareket hizmet
iÔindir. Dåsya-rasada faaliyet vard›r, mücadele vard›r.
Oradakiler düzene hizmet etmektedirler: “Bunu yap, oraya
git, bunu onlara ver.” Çok fazla hareket vard›r, hareket ise
savaË demektir, ancak bu savaË huzur verir. Bu tür savaË
dåsya-rasada baËlar. çanta-rasa ise marjinal, s›n›rsal
durumdur. Bu faaliyetsizlik durumunda da huzur vard›r,
ancak daha düËük niteliklidir.
åtmåråmas ca munayo nirgranthå apy urukrame
kurvanty ahaitukÏì bhaktim ittham-bhøta-guòo hariè
(SrÏmad-Bhågavatam 1.7.10)

“DeÊiËik åtmåråmålar (atmadan yani manevÅ ózbenden
zevk alanlar), ózellikle de kendini tan›ma yolunda olanlar,
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her türlü maddesel esaretten kurtulmuË olsalar da,
Tanr›’n›n Èahsiyetine saf adanm›Ë hizmet sunmay›
arzularlar. Bu demektir ki, Lord transandantal niteliklere
sahiptir ve bu nedenle herkesi, hatta ózgür ruhlar› bile
kendisine Ôekebilir.”
O durum marjinald i r, s›n›rsald›r ve ancak doÊru
hizmetin eËiÊinde bulunur:
brahma-bhøtaè prasannåtmå
na ßocati na kåík£ati
samaè sarve£u bhøte£u
mad-bhaktiì labhate paråm
(Bhagavad-gÏtå 18.54)

“BilinÔli ilahÅ yap›s›na ulaËm›Ë olan, kalbi saf ve kendi
iÔinde doyumlu ruh, herhangi birËey iÔin ne üzüntü Ôeker
ne de ózlem duyar. Tüm varl›klar› (Benim yüce enerjimin
anlay›Ë› iÔinde) eËit górerek, Bana duyulan en yüce ÍlahÅ
aËka, prema bhaktiye ulaË›r.”
O hÕlde, marjinal durum, sózüm ona bir huzur
durumudur. Oysa, dåsya, sakhya ve vå t s a l y a - r a s alarda ve
madhura rasada ve onun dallar› olan svåkÏya ve pårakÏyada
d›Ë górünüËte süren savaËta, dinamik bir huzurla
karË›laË›r›z. Farzedin ki madhura-rasa hizmetkÕrlar›,
karanl›k bir gecede ormanda Krishna’yla buluËacaklar;
yüzeysel olarak bak›ld›Ê› zaman, Ôok ÔeËitli Ëekillerde
mücadele vermek zorundalarm›Ë gibi górünür. Krishna’n›n
flüt sesini duyunca, iËareti al›r almaz, vahËi orman›n
iÔinden geÔip belli bir yerde, belli bir saatte haz›r olmak
zorundad›rlar. Bu s›radan bir mücadele gibi górünüyor,
oysa bu eylem en hoË eylemdir.
EÊer savaË ‘hareket’ demekse, o zaman hareketin bu
denli tatl› olduÊu o mekÕndaki savaË yüce birËeydir. Ama
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eÊer biz savaË›n, mücadelenin ac› birËey olduÊunu
düËünüyorsak, o zaman o savaË›n daha alt mekÕna ait bir
mücadele olmas› gerekir. Mücadele burada, bu mekÕnda
ac› yaratand›r; buradaki tüm hareket, tüm Ôaba, yaln›z ac›
verir. Daha üst mekÕnda yine hareket vard›r, ancak oradaki
hareket, ayn› sandal aÊac›n› ovalad›kÔa ortaya Ô›kan hoË
koku gibi tat veren türdendir. Oradaki mücadeleden amaÔ
hoËluk yaratmakt›r.
Bóylece o en üst mekÕnda da onlar Ôok yoÊun bir savaË
iÔindeler, ancak o savaË nektar üretir ve onlar da bunu
tadarlar. SavaËmak, bir yandan da Ôok yoÊun olmak
demektir; orada bulunan herkes bizlerin akl›n›n
alamayacaÊ› ólÔüde meËguldür. Çok fazla hareket
iÔindedirler, ancak hareketleri ac› vermez; huzur yarat›r.
Bizler burada, ruhanÅ olmaktan uzak olan bu maddÅ
dünyan›n cazibesinden kurtulma savaË› verirken, ac› veren
bir savaË deneyimleriz. Oysa Íngiliz Ëair Shelley’nin
yazd›Ê› gibi: “En güzel Ëark›lar›m›z en hüzünlü
düËünceleri anlat›r.” O türlü savaË da bize huzur verir.
Ruhaniyette yeni olan biri maddÅ Ôevresinden uzaklaËmaya
baËlad›Ê›nda, bu terk ediË ac› verir ama ayn› zamanda bir
tür huzura kavuËur:
yad anucarita-lÏlå-karòa-pÏyø£a-viprué
sakùd adana-vidhøta-dvandva-dharmå vina£éåè
sapadi gùha-kuéumbaì dÏnam utsùjya dÏnå
bahava iha vihaígå bhik£u-caryåì caranti
(çrÏmad Bhågavatam 10.47.18)

Bir adanm›Ë ailesini terk eder, ailesi arkas›ndan aÊlar,
yas tutar; kendisi de onlar›n Ôaresizlikleri yüzünden ac›
Ôeker. Ama yine de daha üstün nitelikli bir huzur
duyumsar, bu nedenle, aile yaËant›s›ndan ayr›lman›n
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verdiÊi ac›ya katlanabilir. Evini, ailesini terk ederken ac›
veren bir tepki duyar, ancak iÔinde parlak bir umut
beslemektedir. Bir kiËi para kazanmak iÔin yabanc› bir
ülkeye gidince ailesini terk eder, bu nedenle de ac› duyar
ama bir yandan da iÔinden onlara para gótüreceÊini bilmek
onu rahatlat›r ve mutlu olmas›n› saÊlar.
Benzer Ëekilde, bir kiËi bu dünyay›, yan›lg›yla olan
iliËkisini terk ederken, górünüËte veya d›Ëtan bak›nca,
yapt›Ê› Ëey nedeniyle ac› duyar ama kalbinde, parlak bir
geleceÊin ümidini besler ve bu güÔle yoluna devam
edebilir.
Dolay›s›yla, bu h›nz›r dünyaya bir Ëekilde baÊl›l›k
duyuyorsak ve onu terk etmeye Ôabal›yorsak, o aËamada
savaË›r›z ve bu ac› veren bir savaËt›r. Ancak yine de, o
savaË›n ótesinde, eËsiz nektar tad›na sahip bir yaËam›n
parlak umudunu górürüz.
O hÕlde savaË her zaman ac› anlam›na gelmez. Belli bir
aËamaya kadar ac› verir, buna neden ise måyå yani
yan›lg›d›r. Ayn› Ëekilde Krishna-lÏlåda da ›st›rap belirtileri
bulabiliriz, ancak bu gerÔek ›st›rap deÊildir. GórünüËte
ac›d›r, ›st›rapm›Ë gibi górünür. Krishna ormanda belli bir
kuñjaya (ormandaki kamerya) geleceÊini sóyledi,
RådhåråòÏ de grubuyla oraya gitti ama Krishna gelmedi.
Buna kalahåntaritå, yanl›Ë zamanlama yani aË›k ya da
sevgili taraf›ndan atlat›lma, hayal k›r›kl›Ê›na uÊrama denir.
Buna benzer pek Ôok durum var, órneÊin måna
(k›skanÔl›k), v.b. Bütün bu Ëeyler ac› verir, ancak
Krishnadåsa Kaviråja GoswåmÏ’nin Krishna-prema’y›
anlat›rken yazd›Ê› gibi: bahye vi£a-jvålå haya, bhitare
ånanda-maya, d›Ëar›dan bak›nca górünen büyük bir ac›d›r,
oysa kalp mutluluktan coËar. Yani, “En güzel Ëark›lar›m›z
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en hüzünlü düËünceleri anlat›r.” D›Ëtan bak›nca ac›d›r, ama
iÔsel olarak güzeldir. ÍËte bóyle.
Ad› sóylemeye baËlay›nca, baËlang›Ôta o kadar tur
saymay› górevimiz olarak kabul ederiz, bu da bazen bize
ac› verir. Ama Ad’›n tad›na var›nca iÔimizdeki eÊilim Ad›
gitgide daha fazla zikretmemiz iÔin bizi zorlar—art›k on
alt› turu bir górev olarak bitirmek zorunda deÊilizdir.
Ruci’ye yani o belli góreve duyulan iÔsel arzuya ulaË›nca
mutluluk baËlar. O pozisyona gelinceye kadar ac› Ôekmek
zorunday›z.
Bu zevke varmad›kÔa ve bu hizmeti górev olarak yerine
getirdikÔe bir miktar ac› duyar›z. Bu nedenle genel olarak
sådhana-daßå biraz ac› verir. Äpana-daßå ise hoËa gider,
tad›na var›l›r. Derine inince, bu tad, bu güzellik gizli olarak
her yerde mevcuttur; aksi hÕlde kiËi neden ruhaniyet
yolunun cazibesine kap›ls›n? Güzellik umudu beslediÊi
iÔin. Ama yine de, eÊer analiz yolu ile anlamak istersek, o
zaman bu süreÔ Ëóyle gerÔekleËir: ßravana-daßå, duyma;
ard›ndan varana-daßå; kabul etme; sådhana-daßå,
uygulama. Bu noktaya gelinceye kadar biraz ac› vard›r.
Ard›ndan åpana-daßå, yani ÍlahÅ aËk› tan›ma ve son olarak
prapanna-daßå, tam teslimiyet. Art›k bundan sonra
varolan ac› yaln›z d›Ë górünüËtedir; gerÔekte ise herËey
hoËtur.

Kalp
ve Hale

H

er birimizin iÔinde latif hÕlde hapsolmuË bulunan,
geÔmiË deneyimlerimizin ónyarg›s›, ruhumuzun
gózünü toz gibi órtmüË durumdad›r. ÍÔsel gózümüz, kiËisel
menfaatten kaynaklanan Ôok say›daki farkl› yan›lg›lar›n
tozuyla, kal›n bir tabaka hÕlinde órtülüdür. Bu da bizlerin
evrensel Ô›kar› górmezden gelmemize neden olur.
Bu zihinsel órtü, bireysel ve Ôevresel menfaatin
ónyarg›lar›ndan oluËur ve bizleri gerÔeÊi górmekten
al›koyar: vi£aya-dhølite kemane se paratattva påiye
dekhite. Ínsan›n zihni k›s›r kiËisel Ô›karlarla dopdoluyken
evrensel dalgay› nas›l okuyabilir? KiËi evrensel Ô›kar›,
evrensel dalgay› nas›l fark edebilir? Sadece her türlü
bireysel Ô›kar› tam anlam›yla bir kenara atm›Ë ve evrensel
dalgay› anlama arzusu iÔinde olan kiËi, onu net olarak
górebilir.
Aùthe£v abhijñaè svaråé: bu dünyan›n hareket
etmesindeki amaÔ nedir? Cevap bellidir: “Kendisi iÔin.”
GerÔek kendisi iÔin vard›r; pek Ôok Ëeyi hoËnut etmek iÔin
deÊil, Bir tek Ëeyi hoËnut etmek iÔin vard›r. Bütün dalgalar
o Bir’i doyurmak iÔindir ve eÊer kendimizi o düzeye
Ô›kartabilirsek gerÔeÊi anlayabiliriz; Bunu baËaramad›Ê›m›z
sürece sahtekÕr say›l›r›z.
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HerËeyin, bütün dalgalar›n Bir’i, svayam bhagavån›
hoËnut etmek iÔin akmakta olduÊunu góremiyorsak
gerÔekten Ôok uzaktay›z demektir. Yan›lg› iÔinde Ôaba
harc›yoruz; yaln›z kendimizi deÊil dünyay› da aldatan
sahtekÕrlar›z. HerËeyi yanl›Ë anlamaktan ve bu yanl›Ë bilgiyi
baËkalar›na aktarmaktan suÔluyuz. Herkes, tüm baddha
j Ï v alar, aËaÊ› yukar› sahtekÕrd›rlar. ÍËte durumumuz budur.
EÊer doÊru yere getirilmek istiyorsak, bu yanl›Ë anlamadan,
kendimizi ve Ôevremizi kand›rmaktan kurtulmal›y›z.
O zaman oraya gidebilir ve evrensel dalgay› bulabiliriz,
górebiliriz: darßhan. Darßhan ‘górmek’ demektir. Nas›l
górmek gerektiÊini de óÊrenmek gerekir. Neyi górmek
gerekir, kendi iÔimde ve d›Ë›mda neler olup bittiÊini nas›l
okumak gerekir; iËte doÊru anlay›Ë ve doÊru eÊitim budur.
EÊitim Vedik olmal›d›r. Bu konudaki standart, måyån›n
yani yan›lg› ortam›n›n d›Ë›ndan elde edilmelidir;
mükemmel mekÕndan gelen veda vas›tas›yla, yani
vahyolunmuË gerÔek vas›tas›yla elde edilmelidir.
VahyolmuË gerÔeÊi kabul etmeliyiz; sózde bilimsel
bilgiye, yanl›Ë deney ve verilere dayal› ve tümüyle hatal›
olan alg›lamalara veda etmeliyiz. “Bana ait; ona ait; onlara
ait”: bu hesap tamamen yanl›Ët›r. Bu nedenle de ondan
kurtulmam›z gerekir; bu Ô›lg›nl›ktan, yan›lg›dan toptan
kurtulmal›y›z. Ve sadece yan›lg›dan, d›Ë dalgalar› yanl›Ë
anlamaktan kurtulmakla kalmamal›y›z, Goloka’n›n
titreËimini, Goloka’n›n dalgas›n› anlamay› óÊrenmek iÔin
pozitif bir duruma ulaËmal›y›z. Goloka en evrensel, en
temel katt›r ve eÊer kendimizi o boyutla uyum hÕline
getirebilirsek Vùndåvan veya NabadwÏp yolu aÔ›l›r ve
oraya vard›Ê›m›zda herËeyi olduÊu gibi górürüz.
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Baz›lar› Krishna-lÏlåya daha fazla cezbolurlar, baz›lar›
ise Nabadwip-lÏlåya, diÊer bir grup ise her ikisinde birden
yer edinme eÊilimindedir. Krishna-l Ï l åda da baz›lar›
RådhårånÏ’nin kamp›na, baz›lar› Krishna’n›n kamp›na
cezbolurlar, baz›lar› ise ortada yer al›rlar. Bóyle bir
bólünme górürüz ve yoga-måyån›n düzenlemesinden
kaynaklanan bu bólünme lÏlå iÔin gereklidir. O hÕlde, en
üst mekÕnda iki tür oyunla karË›laË›r›z Krishna-lÏlå ve
Gaura-lÏlå; her ikisi de ayn› deÊerdedir. Birinde iliËki
‘s›n›rl›’ bir kamp iÔinde kal›r, diÊerinde ise iliËkinin
yan›s›ra onu baËkalar›na yayma eÊilimi bulunur. Ama her
ikisinin de deÊeri ayn›d›r. DaÊ›t›lan ve zevk al›nan Ëey
birdir; deÊer olarak ayn› vecd, ayn› tat, ayn› aËk ve ayn›
güzelliÊe sahiptir. Baz›lar› bir l Ï l ådan, baz›lar› ise
diÊerinden daha fazla etkilenirler.
Gaura-lÏlån›n iÔinde Narahari Sarkara gibilerini ve onun
izdeËÔilerini de górebiliriz. Onlar Gauråíga’dan Ôok
Krishna’ya baÊl›lard›. Baz›lar› ise Krishna’dan Ôok
Gauråíga’ya eÊilimlidirler. Bunlar›n tümü Tanr›’n›n
lütfuyla, Yüce iradeyle, Onun lÏlås›yla olur.
Gaura-lÏlåda, Gadådhar Paòàit dümeni tutar, herËey ona
aittir; yine de herËeyden yoksun olduÊunu, herËeyi
Gauråíga’n›n ald›Ê›n› kabul etmesi gerekir. O kendisini
herËeyiyle Gauråíga’ya adam›Ët›r. Bu nedenle, çrÏla
Kaviraja GoswåmÏ Ëóyle der: teho lak£mÏ-rupa, tåra sama
keha nåi, yani o Gauranga’n›n baË enerjisini temsil eder ve
kimseyi onunla k›yaslamamak gerekir. çrÏla Kaviraja
GoswåmÏ’nin çrÏ Gadådhar’la ilgili yarg›s› bóyledir. O
gaura-prema-måyåd›r, çrÏ Gaura’n›n aËk›n›n beden alm›Ë
hÕlidir.
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Gadådhar Dås, RådhåråòÏ’nin halesini temsil eder, oysa
Gadådhar Paòàit Onun ruh hÕlini, yap›s›n› Onun kalbini
temsil eder.* Sanki Mahåprabhu Gadådhar Paòàit’in
ruhunu al›p gótürmüËtür ve bedeni orada óylece
durmaktad›r! Gadådhar Paòàit’in durumu budur;
neredeyse bomboËtur ve Mahåprabhu’yu izlemektedir.
Kendi iÔinde dolu deÊildir. BirËey, en ónemli Ëey, sahip
olduÊu kalp Mahåprabhu taraf›ndan al›nm›Ët›r. Bu nedenle
Onu izlemekten baËka seÔeneÊi yoktur. O kendisini
Tamamen Mahåprabhu’ya adanm›Ët›r. Gadådhar Pandit’in
durumu, oynad›Ê› rol adeta RådhåråòÏ’nin hÕline
benziyordu, Onun kalbi Kù£òa taraf›ndan Ôal›nm›Ë, boË
bedeni hÕlÕ durmakta. Rådhå-bhåva-dyuti-subalitaì
naumi Kù£òa-svarøpam: O tamamen çrÏ Gauråíga
kavram›na yoÊunlaËt›. Gauråíga ondan herËeyini alm›Ët›,
bu yüzden baËka seÔeneÊi yoktu; tamamen çrÏ Gauråíga
kavram›na kap›lm›Ë, tam anlam›yla Onun eline geÔmiËti.
Górürüz ki, yaËam› boyunca faaliyeti hep bu türlüydü.
DiÊer adanm›Ëlardan baz›lar›na Vùndåvan’a gitmeleri
emredilmiËti, baz›lar›na oraya gitme izni verilmiËti.
Gadådhar Paòàit, Mahåprabhu ile birlikte Vùndåvan’›
*çrÏla A.C. Bhaktivedanta Swåmi’nin Chaitanya-caritåmùta yorumunda
(Ädi-lÏlå, 10.15), Chaitanya aÊac›n›n dórdüncü dal› olan çrÏla Gadådhar
Paòàit’in, çrÏmatÏ RådhårånÏ ve Lalitå-sakhÏ’nin kar›Ë›m› olduÊu ifade edilir.
Pañca-Tattva’da çrÏla Gadådhar PañàÏt, Lord’un iÔsel enerjisini yani zevk
enerjisini temsil eder.
ÄdÏ-lÏlå 10.53 de Chaitanya aÊac›n›n yirmi üÔüncü dal› olan çrÏla Gadådhar
Dås’›n, (çrÏmatÏ RådhårånÏ’nin ›Ë›Ê› olan) Candrakånti ile (Lord Balaråma’n›n
gózde k›z arkadaËlar›ndan en ónde gelen) Pøròånandå’n›n yekvücut formu
olarak kabul edildiÊi ifade edilir. Dolay›s›yla çrÏla Gadådhar Dås, hem
Chaitanya Mahåprabhu’nun hem de Nityånanda Prabhu’nun can dostlar›ndan
biridir.
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ziyaret etmek istediÊi hÕlde, onun bu isteÊi reddedildi:
“Hay›r, gitmeyeceksin.” Jagadånanda Paòàit oraya gitmek
iÔin ricada bulununca, Mahåprabhu ona, tereddütle izin
bahËetti, “Evet, sen oraya git, ancak hep Røpa ve
Sanåtana’n›n rehberliÊinde hareket et.” Ayr›ca, “Bunu
yap, Ëunu yapma.” diye baz› ózel direktifler de vermiËti.
Ama Gadådhar Paòàit’e oraya gitme izni verilmedi.
O, çrÏmati RådhåråòÏ’nin temsilcisiydi, ancak iÔinde
bulunduÊu tuhaf durum Ëóyleydi: Vùndåvan’›n KraliÔesi,
ama Ëimdi Nabadwip’e transfer olmuË. Durumu tam
tersine dónmüËtü; Vùndåvan’a giremiyordu! Ízin almak
iÔin yalvard› ama Mahåprabhu vermedi. Èóyle dedi,
“Hay›r, kal ve burada yaËa.” Ve o da bóyle yapmak
zorunda kald›. çrÏ Gadådhar Paòàit, Bütünün yónetilen
eËini temsil eder. Bütün; yóneten ve yónetilen k›s›mlardan
oluËur. O yónetilen k›sm› temsil eder. O Mutlak GerÔeÊin
bir yar›s›d›r.
Vaazlar›n› çrÏ Gadådhar Påòdit ve çrÏman
Mahåprabhu’dan ald›Ê› ilhamla veren çrÏla Bhaktivinoda
ëhåkura’n›n óÊretilerinde, o titreËim kat›ndaki bütün ózü
bulabiliriz. Bu iki Ëahsiyet, çrÏ Gadådhar Paòàit ve çrÏla
Bhaktivinoda ëhåkura, yüce g u r ular›m›zd›r, rehberlerimizdir
ve bizler onlara ibadetimizi sunarak kendimiz iÔin en iyi
olan›n tohumunu ekmiË oluruz. O yüce Guru-Mahåråj,
Bhaktisiddhånta SaraswatÏ GoswåmÏ Prabhupåda’n›n lütfu
ile bunu anlam›Ë bulunuyoruz.
ÓÊrenci aÔ›s›ndan, Bhaktivinoda ëhåkura genel olarak
kendisine ait bir konuma sahip olsa da, Prabhupåda
Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura onda çrÏmati
RådhåråòÏ’yi górmüËtür: ‘góreli’ bir bak›Ë. O, bir
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keresinde RådhåråòÏ’nin a£éa-nayikåy›, yani kad›n
kahraman›n sekiz ózelliÊini tam anlam›yla temsil ettiÊini
sóylemiËti; bunlar›n hepsinin Onda mükemmel bir Ëekilde
temsil edildiÊini górürüz. BaËka yerlerde bu nitelikler
k›smen temsil edilir, oysa hepsi tam olarak sadece Onda
tezahür eder.
Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura Ëóyle dedi,
“Gurudevam› Guòa-mañjarÏ olarak górüyorum ve bu
mañjarÏ formu iÔinde o, RådhåråòÏ’yi k›smen temsil
ediyor. Ama daha derinlemesine bakmay› denersem, onu
tam olarak RådhåråòÏ ile ózdeËleËmiË górürüm;
Krishna’n›n hizmetine sunulmuË sekiz nitelik (a£éanåyikå) orada mevcuttur. EÊer baË›m› biraz daha kald›r›p
bakarsam, onun RådhåråòÏ ile bir olduÊunu górürüm.
Äcåryaì måì vijånÏyåt: Äcårya’y› Ben olarak bil. EÊer bu
ßåstrik kurala daha fazla dikkatimi verirsem ve anlam
Ô›karmaya Ôal›Ë›rsam, RådhåråòÏ’nin orada, gurudevam›n
konumunda Kendi yerini almaya geldiÊini górürüm.”
Bóylelikle o, gurusu Bhaktivinoda ëhåkura’da, çrÏ
Gauråíga kültünü górmüËtür.
Onun bu fark›ndal›Ê› bir Ëiirinde ifade edilmiËtir; o
Ëiirinde, Svarøpa Dåmodara GoswåmÏ’yi, Gaura-Kißor
Dåsa BåbåjÏ’de górdüÊünü ve çrÏ Gadådhar Paòàita’y›,
çrilå Bhaktivinoda ëhåkura’da górdüÊünü sóyler. Bir
yerde de: gadådhara-din dhari’ påiyåcche gaura-hari,
çrilå Bhaktivinoda ëhåkura’n›n ayr›l›Ë gününü çrÏ
Gadådhar Paòàit’inkiyle bir kabul ettiÊini yazm›Ët›r. Bir
baËka yerde, çrÏ Chaitanya-caritåmrta üzerine yazd›Ê›
yorumunun sonunda yer alan Ëiirinde Ëóyle yazar;
“Burada, NabadwÏp-d h å m a’da ebedÅ oyunlar sürüp
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gidiyor; yaln›z derin górüye sahip olanlar bunu idrak
edebilirler.
gadådhara mitra-vara, ßrÏ svarøpa damodara,
sadå kåla gaura-kù£òa yaje
jagatera dekhi’ kleßa, dhariyå bhik£uka-veßa,
aharahaè kù£òa-nåma bhaje
ßrÏ gaura icchåya dui, mahimå ki kava mui,
apråkùta påri£ada-kathå
prakaéa haiyå seve, kù£òa-gauråbhinna-deve,
aprakåßya kathå yathå tathå

O Ëóyle der; “çrÏ Gauråíga’n›n tatl› iradesini alg›lamak
Ôok zordur, ancak eÊer kendimizi o düzeye Ô›kart›rsak,
Svarøpa Dåmodar GoswåmÏ ve çrÏ Gadådhar Paòàit’in,
burada NabadwÏp’te sürekli olarak hizmet etmekte
olduklar›n› górürüz. Bu bazen sakl›d›r, bazen yüzeye Ô›kar.
O mekÕnda herËey çrÏ Gauråíga’n›n iradesi
doÊrultusunda, hiÔbir s›n›rlamaya uÊramadan gerÔekleËir.
Ama Ëimdi bu ikisinin, çrÏla Gaura-Kißora Dasa BåbåjÏ ve
çrÏla Bhaktivinoda ëhåkura olarak yüzeye Ô›kt›klar›n›
górüyorum. Bunu manevÅ hizmet gózüyle kendim górdüm,
ancak bunun reklam› olmaz, her yerde aÔ›klanmaz;
insanlar buna gülerler. Yine de, bu benim yürekten
vard›Ê›m sonuÔtur.” çrÏ Chaitanya-caritåmùta’n›n
sonundaki Ëiirinde iËte bóyle yazm›Ët›r.
Bu bak›mdan, Gadådhar Paòàit, çrÏla Bhaktivinoda
ëhåkura ile ózdeËleËtirildi. Bu, Gurudevam›z çrÏla
Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura’n›n bak›Ë›yd›. Onlar›n
iÔinde ayn› kimliÊi górebildi. O, ßik£a-guru paramparåy›
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en ónemli unsur olarak górdü. D›Ë órtüye Ôok fazla ónem
veren sahajiyå-våday› eleyerek iÔeriye bakmaya Ôal›Ë ve
herËeyi daha derinden gór. D›Ë Ôevrenin daha derin
titreËimlerini anlamaya Ôal›Ë ve kendi iÔine bak. Derine
dal, sana o haberi iletecek olan en ince titreËimin boyutuna
ulaË, o gerÔeÊi góreceksin.
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