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Ónsóz
Kutsal Lútuflar› 

A.C. Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda
Uluslararas› Krishna Bilinci TopluluÊunun 

Kurucu-Ächåryas›

Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda,
on y›l gibi k›sa bir súrede, dúnyaya
Krishna Bilincini yayd›. O makalele-
rinden birinden al›nm›Ë olan aËaÊ›da-
ki k›sa yaz›da, tarikatlerin yan›lg›s›n›,
yani manevÅ óÊretmenin belli bir kiËiy-
le, formla veya kurumla s›n›rl› olduÊu
yan›lg›s›n› yerle bir eder ve evrensel
guru kavram›n› yerleËtirir.

såk£åd-dharitvena samasta-ßåstrair
uktas tathå bhåvyata eva sadbhiè
kintu prabhor yaè priya eva tasya
vande guroè ßrÏ-caraòåravindam

"ÍfËa olunan kutsal yaz›tlarda, manevÅ óÊretmene ayn›
Tanr›'n›n Yúce Èahsiyetine tapar gibi tap›lmas› gerektiÊi
ifade edilir ve Tanr›'n›n saf kullar› bu emre itaat ederler.
ManevÅ óÊretmen Tanr›'n›n en yak›n hizmetkÕr›d›r. Bu ne-
denle sayg› dolu minnetlerimizi manevÅ óÊretmenimizin
lotus ayaklar›na sunal›m." 



Baylar, GauàÏya Maéh'›n Bombay Ëubesi úyeleri ad›na,
dúnya óÊretmeninin, åchåryadevan›n, yani GauàÏya Mis-
yonunun kurucusu ve çrÏ çrÏ Vißva Vai£òava Råja Sab-
hå'n›n BaËkan-åchåryas›, benim ebedÅ manevÅ óÊretme-
nim, Oì Vi£òupåda Paramahaìsa Parivråjakåcårya çrÏ
çrÏmad Bhaktisiddhånta SaraswatÏ GoswåmÏ Mahåråj'›n
lotus ayaklar›na hep beraber sayg›lar›m›z› sunmak úzere
bir araya geldiÊimiz bu akËam, nazik kat›l›mlar›n›zdan ótú-
rú hepinize hoËgeldiniz diyorum.

Ächåryadeva altm›Ë iki y›l ónce, bu kutsal gúnde, ëhå-
kur Bhaktivinod'un çrÏ K£etra'daki ÔaÊr›s› úzerine PurÏ'de-
ki Jagannåtha Dhåma'da zuhur etti.

Baylar, åchåryadeva iÔin bu akËam dúzenlenen sayg›
sunma tóreninin tarikatle ilgisi yoktur, Ôúnkú gurudevan›n
yani åchåryadevan›n temel ilkesinden sóz ettiÊimiz za-
man, evrensel olarak uygulanan birËeyden sóz ediyoruz.
Kendi gurumu sizinkinden veya bir baËkas›n›nkinden ay›rt
etmek sóz konusu deÊildir. Sizi, beni, herkesi eÊitmek iÔin
sonsuz formda górúnen sadece tek bir guru vard›r.

Muòàaka Upani£ad'da (1.2.12) Ëóyle denir:

tad-vijñårthaì sa gurum evåbhigacchet
samit-påniè ßrotriyaì brahmå-ni£éham

"AËk›n bilimi óÊrenmek iÔin kiËinin, Zihni Mutlak
GerÔeÊe odaklanm›Ë, óÊreti zinciri iÔerisinde yer alan,
gúvenilir bir manevÅ óÊretmene yaklaËmas› gerekir." 

O hÕlde, burada belirtildiÊi gibi aËk›n bilgiyi elde etmek
iÔin guruya yaklaË›lmal›d›r. Dolay›s›yla, eÊer Mutlak
GerÔek tek ise, ki san›r›z bu konuda fikir ayr›l›Ê› yoktur,
guru iki tane olamaz. Bu akËam naÔiz sayg›lar›m›z›
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sunmak úzere onun iÔin topland›Ê›m›z åchåryadeva bir ta-
rikat organizasyonunun gurusu veya gerÔeÊin Ôok ÔeËitli
taraftarlar›ndan biri deÊildir. Aksine, o jagad-gurudur, ya-
ni hepimizin gurusudur: aradaki tek fark Ëudur, baz›lar›
ona bútún kalpleriyle itaat ederler, diÊerleri ise ona doÊru-
dan doÊruya itaat etmezler.

Bhågavatam'da (11.17.27) Ëóyle denir:

åcåryaì måì vijånÏyån
nåvamanyeta karhicit
na martya-buddhyåsøyeta
sarva-deva-mayo guruè

"KiËi, manevÅ óÊretmenin Benim kadar iyi olduÊunu
anlamal›," dedi Yúce Tanr›. "Kimse manevÅ óÊretmeni k›s-
kanmamal›d›r ya da onu s›radan birisiymiË gibi dúËúnme-
melidir, Ôúnkú manevÅ óÊretmen, yar› tanr›lar›n hepsinin
toplam›d›r." Yani åchårya Tanr›'n›n Kendisi ile ózdeËleËti-
rilmiËtir. Onun bu maddesel dúnyan›n iËleriyle bir ilgisi
yoktur. Bizlere Vedalar›n ›Ë›Ê›n› góstermek ve gerÔek óz-
gúrlúÊún nimetini bahËetmek iÔin ónúmúzde belirir, óyle
ki art›k bundan sonra yaËam yolculuÊumuzun her ad›m›n-
da ózlem duymam›z gerekir.

Vedalar›n aËk›n bilgisi, Tanr› taraf›ndan ilk olarak
Brahmå'ya yani bu górúnen evrenin yarat›c›s›na sóylendi.
Bilgi Brahmå'dan Nårada'ya indi, Nårada'dan Vyåsade-
va’ya, Vyåsadeva’dan Madhva'ya; ve aËk›n bilgi, óÊreti
zincirinin bu Ëekildeki iËleyiËi yoluyla, çrÏ îßvara PurÏ'nin
óÊrencisi ve mirasÔ›s› rolúndeki Lord Gauråíga'ya yani çrÏ
Krishna Chaitanya'ya ulaË›ncaya kadar bir óÊrenciden
diÊerine iletildi. Èimdiki åchåryadeva, óÊreti zinciri iÔinde
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çrÏ Røpa GoswåmÏ'den sonra gelen onuncu temsilcidir; o,
bu aËk›n geleneÊi bütün yónleriyle vaaz eden Lord
Chaitanya'n›n ózgún temsilcisidir. Gurudevam›zdan elde
ettiÊimiz bilgi Tanr›'n›n Kendisi taraf›ndan ve Brahmå'n›n
ilkelerinin Ôizgisindeki åchåryalar taraf›ndan aÔ›klanan
bilgiden farkl› deÊildir. Bu uÊurlu doÊum gúnúne çrÏ
Vyåsa-pøjå-tithi olarak búyúk sayg› duyuyoruz Ôúnkú
åchårya, Vedalar›n, Puråòalar›n, Bhagavad-gÏtå'n›n,
Mahåbhårata'n›n ve çrÏmad-Bhågavatam'›n derleyicisi
olan Vyåsadeva’n›n yaËayan temsilcisidir. 

Kendi s›n›rl›, Ôarp›k gózlem ve deney yóntemimizle aË-
k›n bólge hakk›nda hiÔbir Ëey óÊrenemeyiz. Ama hepimiz,
ßrÏ gurudevan›n yani çrÏ Vyåsadeva’n›n saf arac›l›Ê› ile o
bólgeden buraya nakledilen aËk›n sesin al›c›s› olsunlar di-
ye hevesli kulaklar›m›z› kullanabiliriz. Bu nedenle baylar,
boyun eÊmez tavr›m›zla geliËtirdiÊimiz túm anlaËmazl›kla-
r›n yok edilmesi iÔin bugún kendimizi çrÏ Vyåsadeva’n›n
temsilcisinin ayaklar›na teslim etmeliyiz. Bhagavad-
gÏtå'da da sóylendiÊi úzere (4.34):

tad viddhi praòipåtena
paripraßnena sevayå
upadek£yanti te jñånaì
jñåninas tattva-darßinaè

"Erdem sahibi ve gúvenilir manevÅ óÊretmene yaklaË›n
yeter. Ílk baËta ona teslim olun ve onu soru sorma ve hiz-
met yoluyla anlamaya Ôal›Ë›n. Bóyle erdemli bir manevÅ
óÊretmen sizi aËk›n bilgi ile ayd›nlatacakt›r; Ôúnkú Mutlak
GerÔeÊi Ôoktan tan›m›Ët›r."

AËk›n bilgi almak iÔin, coËkuyla soru yóneltme ve
hizmet sunma ruhu iÔinde kendimizi tamamen gerÔek
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åchåryaya teslim etmeliyiz. Mutlak'a åchåryan›n rehberli-
Êi alt›nda hizmet etme, aËk›n bilgiyle bútúnleËmemiz iÔin
tek araÔt›r. Ächåryadevan›n ayaklar›na naÔiz hizmetlerimi-
zi ve sayg›lar›m›z› sunmak iÔin olan bu toplant› bizlere,
onun ayr›m yapmadan, sevgiyle herkese aktard›Ê› aËk›n
bilgiyi ózúmseme becerisi bahËedecektir.

Baylar, kusurlu yarat›lm›Ë olsak da, åchåryadevam›z›n
ústún mesajlar›n› onun lútfu sayesinde anlamak iÔin, onun
kutsal dudaklar›ndan gelen ilahÅ mesaj›n, ac› Ôeken insan-
lara en uygun mesaj olduÊunu kesinlikle farketmiË olduÊu-
muzu kabul etmeliyiz. Hepimiz onu sab›rla dinlemeliyiz.
EÊer aËk›n sesi gereksiz tepki góstermeden dinlersek,
kuËkusuz o bize merhamet gósterecektir. Ächåryan›n me-
saj› bizi baËlang›Ôtaki evimize, Tanr›'ya geri gótúrmektir.
Bu nedenle, tekrarlamama izin verin, onu sab›rla dinleme-
liyiz, kendi inanc›m›z ólÔúsúnde onu izlemeliyiz ve Mut-
lak'a ve túm ruhlara hizmet etme konusundaki nedensiz is-
teksizliÊimizden bizleri kurtarmas› iÔin onun lotus ayakla-
r›na secde etmeliyiz.

Ächåryadevan›n ayaÊ›nda otururken, bu aËk›n bilgi
kaynaÊ›ndan kim olduÊumuzu, bu evrenin ne olduÊunu,
Tanr›'n›n ne olduÊunu ve Onunla iliËkimizin ne olduÊunu
anlamaya Ôal›Ëal›m. Lord Chaitanya'n›n mesaj› canl› var-
l›klara mesajd›r; yaËayan dúnyaya mesajd›r. Lord Chaitan-
ya, hakl› olarak Martyaloka denilen, herËeyin ólúme mah-
kûm olduÊu bu ólú dúnyay› kalk›nd›rmak iÔin kendisini
yormad›. Bizlere herËeyin súrekliliÊe sahip olduÊu ve
herËeyin Mutlak'›n hizmeti iÔin var olduÊu aËk›n evren
hakk›nda birËeyler sóylemek úzere dórt yúz elli y›l ónce
karË›m›zda belirdi. Ancak son zamanlarda Lord Chaitanya
baz› vicdans›z kiËilerce yanl›Ë tan›t›ld› ve Tanr›'n›n en úst
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felsefesi, en alt túrden toplumun tap›nma Ëekli olarak
yanl›Ë yorumland›. Bu akËam duyurmaktan dolay› mutlu-
yuz ki, åchåryadevam›z her zamanki iyiliÊi ile bizleri bu
korkunÔ aËaÊ›lanmadan kurtard›, bu nedenle bútún tevazu-
muzla onun lotus ayaklar›na secde ediyoruz.

Kutsal Lútuflar›'n›n merhameti sayesinde bu korkunÔ
hastal›ktan kurtulduÊumuz iÔin mutluyuz. O bizim 'góz-
aÔ›c›m›z'd›r, ebedÅ babam›z, ebedÅ ónderimiz ve ebedÅ reh-
berimizdir. Bu nedenle bu kutsal gúnde onun lotus ayakla-
r›na secde edelim.

Baylar, AËk›nl›k bilgisinde bir Ôocuk gibi cahil olduÊu-
muz halde, deneysel bilginin boyun eÊmez karanl›Ê›n› yok
etmek iÔin gurudevam herËeye raÊmen iÔimizde ufak bir
ateË alevlendirdi. Èimdi óylesine gúvenli taraftay›z ki de-
neysel dúËúnce okullar›n›n hiÔbir felsefÅ tart›Ëmas› bizleri
Kutsal Lútuflar›'n›n lotus ayaklar›na ebediyen baÊlanma
konumundan bir milim bile sapt›ramaz.

Baylar, o bizleri bu kaba ve dúnyasal yan›lg›dan kurtar-
mak iÔin ónúmúzde belirmeseydi hiÔ kuËku yok ki, Ôaresiz
esaretin karanl›Ê›nda, yaËamlar ve ÔaÊlar boyu kalmam›z
gerekirdi. EÊer ónúmúzde belirmeseydi, Lord Chaitan-
ya'n›n yúce óÊretisinin ebedÅ gerÔeÊini idrak etmemiz
múmkún olmayacakt›. 

Èahsen, bu yaËam›mda, gelecek doÊumlar iÔin doÊru-
dan hizmet umudum yok, ama inan›yorum ki, Ëu an iÔine
gómúlmúË olduÊum yan›lg› batakl›Ê›ndan er ya da geÔ kur-
tulacaÊ›m. Bu nedenle bútún iÔtenliÊimle manevÅ óÊretme-
nimin lotus ayaklar› dibinde dua edeyim ki geÔmiË hatala-
r›m›n túmú iÔin kaderimde olan ac› Ôekmeme izin versin,
bóylece Ëunu hat›rlama gúcúne sahip olabileyim; ben ma-
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nevÅ óÊretmenimin cómert merhameti sayesinde, HerËeye
Gúcú Yeten Mutlak Tanr›'n›n aciz bir hizmetkÕr›y›m sade-
ce. Bu nedenle onun lotus ayaklar›na bútún tevazumla sec-
de ediyorum.

Abhay Charan Das
Úyeler ÍÔin, çrÏ GauàÏya Maéh 
Bombay

—Bu konuËma ilk kez 1936’da, The Harmonist'te, Kut-
sal Lútuflar›, Oì Vi£òupada çrÏla Bhaktisiddhånta Saras-
watÏ ëhåkur'un zuhur gúnú yay›nlanm›Ët›r. 
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GiriË
Kutsal Lútuflar›

çrÏla Bhakti Rak£ak çrÏdhar Dev-GoswåmÏ Mahåråj
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh'›n Kurucu-Ächåryas› 

taraf›ndan yaz›lm›Ët›r.

an›lmak insana mahsus-
tur. Múkemmel olmad›Ê›-

m›z iÔin yan›lg›ya dúËmek
kaÔ›n›lmazd›r. Yine de, kim-
se kusurlu kalmak istemez.
Herkesin iÔinde múkemmeli-
yete yónelen canl› bir unsur
bulunmaktad›r. EÊer bóyle
olmasayd› hiÔbir eksiklik
hissetmezdik. Múkemmeli-
yete olan eÊilimimiz kuËku-
suz Ôok zay›f ve s›n›rl›d›r;

aksi hÕlde hedefe bir anda ulaËabilirdik. S›n›rl› kapasitemiz
ve múkemmeliyete olan eÊilimimiz rehbere yani guruya
yer aÔar.

Mükemmel olmayan, d›Ë yard›ma ihtiyaÔ duymasa
mükemmel olurdu. Mükemmel olan, Kendi r›zas›yla
kudretini gósteremez veya baËkalar›na yard›m edemezse
mükemmel olmazd›. O hÕlde insan› múkemmeliyete yani
Mutlak GerÔeÊe ulaËt›ran rehberlik kaÔ›n›lmaz olarak
Mutlak'›n Kendi iËlevidir ve bu iËlevin tezahúr ettiÊi arac›
ise, çrÏ Guru yani manevÅ rehberdir.

Mutlak GerÔeÊin peËinde olan kiËinin guruya boyun
eÊmesi kaÔ›n›lmazd›r. Oysa, bir grup dúËúnúr Ëuna inan›r,
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bilimsel araËt›rmalar yap›labilirken, neden daha ileri ruha-
nÅ bilgi de ayn› Ëekilde iÔsel olarak geliËmesin? Bu tür kiËi-
ler mutlak bilginin en temel yap›s› konusunda cahildirler;
sadece O, Mutlak Ózne'dir; ve bizler de dahil diÊer herËey,
Onun herËeyi bilen nazar› karË›s›nda yap›sal aÔ›dan sadece
bir nesne olarak durur. Gózún zihni górmesi olanaks›zd›r;
eÊer zihin onu dikkate almak isterse, ancak o zaman góz zi-
hinle bir ólÔúde baÊlant› kurabilir. Benzer Ëekilde, bizlerin
mutlak bilgiyle baÊlant› kurmam›z esas olarak Onun gúzel
iradesine baÊl›d›r. Bizler salt Onun arac›s›na yani manevÅ
óÊretmene gúvenmeliyiz. O kendisini onun vas›tas›yla yay-
maktan hoËlan›r.

Bizim insan toplumumuz en geliËmiË kúltúr biÔimleriy-
le dinamik mutlak'›n yaln›zca tek bir zerresini oluËturur.
Nas›l olur da, dolays›z ve pozitif bir yóntem olan vahiy
d›Ë›nda, Ëartlanmam›Ë sonsuzun doÊa ústú bilgisini kavra-
may›, ya da iÔimizde geliËtirmeyi umma cesaretini góstere-
biliriz? Kendisini Kendi arac›lar› vas›tas›yla yayma hakk›-
n› sakl› tutan; mutlak, herËeyi bilen, herËeye gúcú yetenin
karË›s›nda túm entellektúel devler cúceden baËka birËey ol-
mad›klar›n› kan›tlad›lar.

Ancak bildiÊimiz kadar›yla ve iÔtenliÊimiz ólÔúsúnde,
sahte bir arac›ya boyun eÊmemeye dikkat etmeliyiz. Bura-
da elbette kendimize Ôok fazla yard›mc› olamay›z; Ôúnkú
Ëu anki durumumuzda esas olarak ónceki saìskaram›z ya-
ni edinmiË olduÊumuz yap›m›z taraf›ndan yónlendirilmek-
teyiz. "Túyleri ayn› olan kuËlar bir araya toplan›rlar." Yine
de, genellikle al›Ëkanl›Ê›n gúdúmú alt›nda olduÊumuz
halde belli ólÔúde ózgúr seÔim olas›l›Ê› hÕlÕ mevcuttur,
ózellikle de insan túrúnde; aksi hÕlde dúzelme olanaks›z,
ceza ise intikamdan ibaret olurdu. GerÔek kendisini góste-
rebilir. IË›k kendi pozitif kan›t› iÔin karanl›Êa gerek duy-
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maz. GúneË kendi baË›na diÊer bútún ›Ë›klar úzerinde yú-
celiÊini tesis edebilir. AÔ›k ve tarafs›z bir gózle bak›ld›Ê›n-
da, sad guru (gerÔek rehber) gerÔeÊin bútún uzman kiËile-
rini aËarak ›Ë›k saÔar.

çrÏ Guru kendisini esas olarak iki Ëekilde tezahür ettirir
— iÔteki yóneten olarak ve d›Ëtaki ónder olarak. Mutlak'›n
her iki iËlevi de bireysel ruhun — óÊrencinin — mutlak he-
defe ulaËmas›nda yard›mc› olur. DúËmúË hÕlimizle iÔsel
rehberin doÊru talimat›n› yakalayamay›z, dolay›s›yla d›Ëta-
ki ónderin merhametli tezahúrú bizim yegÕne yard›mc›m›z
ve umudumuz olur. Ama bir yandan da, d›Ëtaki gerÔek ón-
deri ancak iÔteki gurunun lútfuyla tan›yabiliriz ve onun
kutsal ayaklar›na teslim olabiliriz.

Has óÊrenci, sahip olduÊu en ústún ruhanÅ servetin,
Mutlak Tanr›'n›n ona cómert bir armaÊan› olduÊu, talep
edilecek veya uÊrunda savaË›lacak bir hak olmad›Ê›
gerÔeÊinin her an tam anlam›yla fark›nda olmal›d›r. Yap›-
m›z gereÊi bizler sadece Tanr›'n›n desteÊinin doÊru al›c›la-
r› olmak úzere donat›ld›k. Bu aÔ›dan bak›ld›Ê›nda net ola-
rak anlaË›lmal›d›r ki bireysel ruh asla Mutlak KiËi ile te-
melde ayn› olamaz. Hatta ózgúrlúk ya da tam fark›ndal›k
durumuna ulaË›ld›Ê›nda bile bireysel ruh Tanr› ile bir ola-
maz. Teklik yan›lg›s›, Mutlak Èahsiyetle, ebedÅ, ruhanÅ ve
mutluluk dolu evini Ôevreleyen ›Ë›kl› yórúngenin bir
olduÊu Ëeklindeki tembelce yap›lm›Ë bir aÔ›klamad›r.
Asl›nda bireysel ruh, Yúce Tanr›'n›n orta deÊerdeki belli
bir enerjisinin bir parÔas›n› oluËturur ve bóyle olduÊu iÔin
her iki taraftan da yónlendirilebilecek kapasiteye sahiptir.
Mutlak Varl›k'tan hem nicelik hem de nitelik aÔ›s›ndan
farkl›d›r ve Mutlak'a tÕbi bir varl›kt›r sadece. BaËka bir de-
yiËle, Mutlak Tanr› Krishna efendidir ve bireysel jÏva ruh
ise yap›s› gereÊi Ona tÕbi oland›r, yani Onun hizmetkÕr›d›r.
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Bóyle bir iliËki súreklidir ve jÏva iÔin gerÔekten de
saÊl›kl›d›r. SeÔim yapma ózgúrlúÊú ve Ôok búyúk pozitif
kazanc› olduÊu iÔin kólelik korkusu uyanmaz. JÏva'n›n óz-
gúrlúÊú ve bireyselliÊi Mutlak Íyiye teslim olduÊunda de-
Êil zarar górmek, aksine sadece Onun iÔinde beslenip geli-
Ëir. Bireysel ózgúrlúk ve bireysel Ô›kar mutlaÊa ait olanla-
r›n birer parÔas›d›r, bu nedenle onlar orada kendilerini ade-
ta evlerinde hissederler, bal›k sudayken, hayvan saÊl›kl›
ortamdayken nas›l hissederse óyle. Oysa, Yúce Èahsiyetin
ózgúrlúÊú ve diÊer vas›flar› s›n›rs›zd›r ve aËk›nd›r ve dola-
y›s›yla onlar bútún góreli varl›klar aras›ndaki uyumu sade-
ce k›smi iËlevleri vas›tas›yla saÊlarlar. 

çrÏ guru Tanr›'n›n Kendisi ile bir olma ayr›cal›Ê›na sa-
hip deÊildir, ama bütün normal enerjinin ózúnú tam olarak
temsil eder ve Tanr›'n›n en kapsaml› ve múkemmel hizme-
tini ve takdirini kendisinde bar›nd›r›r. O, Tanr›'n›n en uy-
gun hizmetkÕr› olduÊu iÔin yanl›Ë yónlenmiË ruhlar› en üs-
tün Ô›karlar›na iade etmek üzere Lord taraf›ndan yetkili k›-
l›n›r. Bu nedenle guru bu ólúmlú ve mutsuz dúnyada,
ólúmsúz umudun ve coËkunun ilahÅ habercisidir. Onun ge-
liËi ac› Ôeken canl›lar iÔin en hay›rl› ve mutlu olayd›r; o
Ôólde kaybolmuË gezgine yónúnú gósterebilecek sabah y›l-
d›z›n›n doÊuËuna benzetilebilir. çrÏ gurunun merhametli
elinin hafif bir dokunuËu aÊlayan gózlerin durmak bilme-
yen yaËlar›n› silebilir. Oysa bir kahraman veya yard›mse-
ver ac› Ôeken ruhun kók salm›Ë kederini kendi fanatik ve
boË giriËimiyle hafifletmek yerine sorunu iÔinden Ô›k›lmaz
hÕle getirir, ayn› cahil bir doktorun talihsiz bir hastaya
hevesle múdahale etmesi gibi. Ah, bu zavall› ruh, çrÏ guru-
devan›n nedensiz lútfunu ne zaman farkedecek.

SwåmÏ B.R. çrÏdhar

—bu makale ilk olarak 1934 y›l›nda The Harmonist'te
yay›nlanm›Ët›r.
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çrÏ Guruya 
Teslim Olmak

úyúk bilginler bile neyin iyi neyin kótú olduÊunu,
neyi kabul edip neyi reddetmek gerektiÊini anlama

konusunda ËaËk›nl›Êa dúËerler (kiì karma kiì akarmeti
kavayo'py atra mohitåè). Búyúk bilginler bile bunlar›n
gerÔekten gerekli olduÊunu anlayamazlar. Bu maddesel
dúnya ËaËk›nl›klar orman›d›r, orada ruh farkl› bilinÔ túrle-
rinde Ôok ÔeËitli bedenler alm›Ët›r. Manu Yasalar›nda Ëu
yaz›l›d›r:

jalajå nava-lak£åni
sthåvarå lak£a-vimßati
kùmayo rudra-saíkhyakåè
pak£iòåì daßa lak£aòam
triìßål-lak£åòi paßavaè
catur-lak£åòi månu£aè

900.000 tür suda yaËayan, 2.000.000 tür aÊaÔ ve bitki,
1.100.000 tür bócek ve súrúngen, 1.000.000 tür kuË,
3.000.000 tür dórt ayakl› hayvan ve 400.000 tür insan bu-
lunmaktad›r. Manu aÊaÔlar›n kendi karmalar› sonucu Ôok
umutsuz durumda olduklar›n› sóyler. Onlar›n ac› ve zevk-
leri bizimkiyle ayn›d›r; onlar›n ruhlar› daha alt dúzeyde
deÊildir. Yine de, kendi karmalar› sonucu bóylesine iÔler
ac›s› durumdad›rlar. Kendileri d›Ë›nda suÔlayacaklar›
kimse de yoktur. Bu d›Ë dúnyada durum bóyledir.

Ciddi boyutlara varan yan›lg›, yanl›Ë anlama, yanl›Ë
yónlenme ve yanl›Ë davran›Ëtan ótúrú ac› Ôekilen bir Ôev-
rede yaË›yoruz. Neyin iyi neyin kótú olduÊunu, neyin pe-
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Ëinden koËmam›z gerektiÊini, neyi reddetmek gerektiÊini
nas›l belirleyebiliriz? Say›s›z alternatif, kalabal›k kitleler
hÕlinde bizi etkilemeye geliyor. Ve yan›lg›yla órtúlú olan
ve yanl›Ë anlaman›n etkisi alt›ndaki bu alan bóylesine Ôe-
Ëitlilikle dolu olunca nas›l olur da Vaikunéèa'n›n sonsuz ru-
hanÅ dúnyas›n› tan›may› umabiliriz? Duyular ve zihin úlke-
sinin ótesinde, adhok£aja olan o aËk›n úlkeye hangi tav›rla
yaklaËmal›y›z?

GERÇEK GURU
O úlkeye girmemize yard›mc› olacak her túrlú yolu ve

ittifak› kabul etmeliyiz. ÍÔsel beklentimizin o múkemmel
hedefi ile en ónemsiz bir baÊlant›ya bile sahip olmaya Ôa-
l›Ëmal›y›z. Çaresiziz; hayal k›r›kl›Ê› ortam›nda umutsuzuz.
Çok búyúk tehlike iÔindeyiz. Kendi iyiliÊimiz iÔin, kendi
ózgúr irademize, kendi seÔme kapasitemize gúveniyoruz
oysa bu kapasite bize yol gósterme konusunda Ôok zay›f ve
acizdir. Ne búyúk bir tehlike iÔindeyiz! Etraf›m›z bu tehli-
kenin Ëahitleri ile Ôevrili. Bizleri gerÔek servetimize yón-
lendirebilecek gerÔek bir guru ne kadar da ónemlidir.

Bizleri farkl› yónlere Ôeken, bizleri súrúkleyen gúÔlerin
ortas›nday›z; o hÕlde doÊru rehberlik hepimiz iÔin en de-
Êerli ve en ónemli Ëeydir. EÊer geliËigüzel bir yerden tali-
mat kabul edersek, yanl›Ë yónlendiriliriz. Bu nedenle,
doÊru talimat almaya ózen góstermeliyiz. O talimat Krishna
taraf›ndan Bhagavad-gÏtå'da (4.34) verilmiËtir:

tad viddhi praòipåtena
paripraßnena sevayå
upadek£yanti te jñånaì
jñåninas tattva-darßinaè

24 çRî GURU VE LÚTFU



"AËk›n bilgiyi anlamak iÔin, kendini-tan›m›Ë bir ruha
yaklaËmal›s›n›z, onu kendi manevÅ óÊretmeniniz olarak
kabul etmelisiniz ve ondan inisiasyon almal›s›n›z. Teslimi-
yet ruhuyla ona soru sormal› ve hizmet sunmal›s›n›z. Ken-
dini tan›m›Ë ruhlar size bilgi aktarabilirler, Ôúnkú onlar
gerÔeÊi górmúËlerdir."

ÓÁRENCÍNÍN NÍTELÍKLERÍ
Burada Krishna bize gúvenilir bir kaynaktan, neyin ne

olduÊunu anlayacaÊ›m›z ólÔútú vermiËtir. GerÔeÊi ve
gerÔek olmayan› tartman›n ólÔútú yozlaËm›Ë, zaaf dolu me-
kÕndan deÊil gerÔek bir mekÕndan gelmelidir. Ve bunu
gerÔekleËtirmek iÔin Ëu úÔ niteliÊe sahip olmal›y›z: praòi-
påt, paripraßna ve seva. Praòipåt, bu bilgiye teslim olma-
l›y›z demektir Ôúnkú bu s›radan bir bilgi deÊildir, ózne ola-
rak hedef edinebileceÊimiz bilgidir; bu bilgi súper ózneldir.
Bizler bu dúnyadaki ózneler olabiliriz ama o boyutun súper
bilgisi taraf›ndan yónetilmek iÔin nesne olmam›z gerekir.

Praòipåt kiËinin manevÅ óÊretmene Ëunlar› sóyleyerek
yaklaËmas›d›r, "Benim bu d›Ë dúnyan›n deneyimi ile iËim
bitti; hÕlihaz›rda yolculuk yapm›Ë olduÊum bu mekÕnda
olan hiÔbir Ëey beni Ôekmiyor. Èimdi kendimi tamamen si-
zin altar›n›za sunuyorum. Sizin lútfunuza sahip olmak isti-
yorum." O ileri bilgiye bu ruh hÕliyle yaklaËmal›y›z.

Paripraßna dúrústÔe, iÔtenlikle soru sorma demektir. So-
ru sorma, górúËme eÊilimiyle veya tart›Ëma ruh hÕliyle ol-
mamal›d›r, aksine bútún Ôabalar›m›z kuËku veya Ëúphe ruhu
olmaks›z›n gerÔeÊi anlaman›n pozitif Ôizgisine yoÊunlaËma-
l›d›r. Bútún dikkatimizle gerÔeÊi anlamaya Ôal›Ëmal›y›z,
Ôúnkú bu bizim Ëimdiye kadar hiÔ karË›laËmad›Ê›m›z daha
úst bir gerÔeklik mekÕn›ndan gelmektedir.
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Son olarak da sevayå yani hizmet vard›r. Bu en ónemli
Ëeydir. Bu bilgiyi o mekÕn›n yard›m›n› almak iÔin kazan-
maya, o deneyimi burada yaËamak iÔin kullanmaya Ôal›Ë›-
yor deÊiliz; bunun yerine o mekÕna hizmet etmek iÔin sóz
vermeliyiz. Sadece bu yaklaË›mla o bilgi mekÕn›na yakla-
Ëabiliriz. O daha úst bilgiye hizmet edeceÊiz; bize hizmet
etmesini saÊlamaya Ôal›ËmayacaÊ›z. Aksi hÕlde bize o me-
kÕna girme izni verilmeyecektir. Mutlak bilgi, bu daha alt
mekÕna hizmet etmeye gelmez. Bizler kendimizi Onun
taraf›ndan kullan›lmak iÔin Ona sunmal›y›z, kendi bencil
yóntemlerimizle, alt amaÔlar›m›z› tatmin etmek iÔin Onu
kullanmaya Ôal›Ëmamal›y›z.

Kendimizi hizmet ruhuyla Ona adamal›y›z; O, bizlerin
alt, hayvanÅ amac›m›z› tatmin etmek iÔin kendisini Bize
adamaz. GerÔek bilgi mekÕn›n› iËte bu yaklaË›mla arama-
ya Ôal›Ëmal› ve o belli anlay›Ë› elde etmeliyiz. O zaman ne-
yin ne olduÊunu anlayabiliriz ve Ôevremizin doÊru deÊer-
lendirmesini yapabiliriz.

Bu Vedik kúltúrdúr. Mutlak bilgi her zaman sadece bu
yolla aktar›lm›Ët›r, asla entellektúel yaklaË›mla deÊil. çrÏla
Prabhupåda Bhaktisiddhånta, ar› benzetmesini verirdi: bal
kavanozdad›r. KapaÊ› kapal›d›r ve ar› da cam›n úzerinde
yerini alm›Ët›r. ÈiËeyi yalayarak bal› tatmaya Ôal›Ë›r. Ancak
ar› nas›l ËiËenin cam›n› yalayarak bal› tadamazsa, ak›l da
ruh dúnyas›na yaklaËamaz. Bizler bunu elde etmiË olduÊu-
muzu dúËúnebiliriz, ama bu olanaks›zd›r; bir engel vard›r,
ayn› cam gibi. Entellektúel baËar› daha úst bilginin gerÔek
baËar›s› deÊildir. Sadece inanÔ, samimiyet ve adanm›Ël›kla
o daha úst mekÕna yaklaËabiliriz ve úyesi olabiliriz. Ancak
onlar bize bir vize bahËederlerse ve bizi kabul ederlerse o
daha úst mekÕna girebiliriz. O zaman ilahÅ yaËam úlkesine
girebiliriz.
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O hÕlde, bir aday Mutlak GerÔekliÊin daha úst mekÕ-
n›nda bulunan gerÔeÊe yaklaËmadan ónce bu úÔ niteliÊe
sahip olmal›d›r. O, Mutlak GerÔeÊe yaln›z tevazuyla,
iÔtenlikle ve adanm›Ël›k tavr›yla yaklaËabilir. çrÏmad-
Bhågavatam'da ve Vedalar'da benzer ifadeler bulunmakta-
d›r. Upani£adlar'da Ëóyle denir:

tad vijñånarthaì sa gurum evåbhigacchet
samit paniè ßrotriyaì brahma-ni£éham

"Bir manevÅ óÊretmene yaklaË. Ona tereddút iÔinde ve-
ya rasgele deÊil, temiz ve samimi bir kalple git."

RUHANÎ YAÈAM — TEK YÓNLÚ BÍLET
KiËi ruhanÅ óÊretmene "dónúË bileti kestirerek"

yaklaËmamal›d›r. çrÏla Bhaktisiddhånta Prabhupåda hep
Ëóyle derdi, "Buraya dónúË bileti kestirerek geldin." Mane-
vÅ óÊretmene o tav›rla yaklaËmamal›y›z. Aksine, herËeyi
górmúË olduÊumuzu, bu ólúmlú dúnyadan tam deneyim
ald›Ê›m›z› ve burada peËinden koËacaÊ›m›z hiÔbir Ëey bu-
lunmad›Ê›n› dúËúnmeliyiz. Bu berrak bilinÔle guruya yak-
laËmal›y›z. YaËamak iÔin tek yol budur. Bu dúnya ólúmlú-
dúr. Burada yaËaman›n yolu, olanaÊ› yoktur ama yine de
yaËama arzusu her yerde iÔten gelen bir eÊilimdir.

"Ben sadece yaËamak ve kendimi kurtarmak istiyorum.
Ben gerÔek s›Ê›naÊa koËuyorum." ÓÊrenci, sunu iÔin ge-
rekli olan malzemeyi bu ciddiyet iÔinde manevÅ óÊretme-
nine getirecektir. ManevÅ óÊretmenine sadece guruyu ra-
hats›z etmek úzere gitmeyecektir, aksine gereksinimleri
karË›lanm›Ë olarak ona yaklaËacakt›r. Oraya kendi yataÊ›
yorgan›yla gidecektir. ManevÅ óÊretmene, onun óÊrencisi
olup lütufta bulunmak iÔin deÊil, ona ún, únvan saÊlamak
iÔin de deÊil.
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Ve manevÅ óÊretmenin durumu ne olacakt›r? O s›radan
bilgiye deÊil, vahyedilmiË gerÔeÊe vak›f olacakt›r. Vahiy
úst mekÕndan dúnyaya Ôok ÔeËitli tonlarda yay›lm›Ët›r, an-
cak guru belli miktarda geniË, ayr›nt›l› bilgiye sahip olma-
l›d›r. VahyedilmiË gerÔek hakk›nda kapsaml› bilgisi olma-
l›d›r. Ve daima gerÔek manevÅ yaËam› uyguluyor
olmal›d›r. Onun bütün faaliyetlerinin hepsi maddesel
dúnya ile deÊil ruhla baÊlant›l›d›r. O Brahman'a, herËeyi
iÔinde bar›nd›rabilen boyuta, herËeyin temel ilkesine
(brahma-ni£éham) ilgi uyar. YaËam›n› ólúmlú, maddesel
olana herhangi bir gónderme yaparak súrdúrmez. Daima
aËk›n mekÕnda yaËar ve yaËam› boyunca kendisini o
mekÕnla baÊlant›da tutar. Ne yaparsa yaps›n, salt o bilinÔ-
le yapar. Bu Upani£adlar'›n yorumudur.

Ve çrÏmad-Bhågavatam'da (11.3.21) Ëóyle denir:

tasmåd guruì prapadyeta
jijñåsuè ßreya uttamam
ßabde pare ca ni£òåtaì
brahmaòy upaßamåßrayam

Måyå yanl›Ë anlama demektir. Bizler yanl›Ë anlaman›n
tam ortas›nda yaË›yoruz. Bizlerin Ôevre ile ilgili anlay›Ë›-
m›z tamamen yanl›Ë anlaË›lm›Ë bir dizi fikre ve dúËúnceye
dayan›r. HiÔbir Ëey hakk›nda, mutlak anlamda doÊru kav-
rama sahip deÊilizdir. DúËúncelerimizin hepsi górelidir.
Çevreye k›s›r bencillik dayat›lm›Ët›r ve bizler de o yan›lg›
iÔinde yaË›yoruz. KiËi Ôevresindeki herËeyin ólúmlú
olduÊu ve herËeyin yok olacaÊ› sonucuna var›nca, iËte o
zaman o ruh hÕli iÔinde, soru sormak amac›yla guruya,
manevÅ rehbere ve óncúye yaklaËma gereÊi hissedecektir.
"Benim iÔin en ústún iyi nedir?" ManevÅ óÊretmene bu so-
ruyla yaklaËacakt›r. 
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Elli yúzy›l ónce, çrÏla Vyåsadeva Himalayalar'daki aßramas›nda
Vedik edebiyat› Sanskrit dilinde kayda geÔirdi. Bútún gerÔek
manevÅ óÊretmenler Vyåsadeva’n›n temsilcileri olarak kabul
edilirler.



Ve kime yaklaËacakt›r? Sadece vahyedilmiË kutsal me-
tinlerin ilkelerini iyi bilen kiËiye deÊil, ayn› zamanda vah-
yedilmiË, tebliÊ edilmiË gerÔekle de temasa geÔmiË kiËiye
yaklaËacakt›r. Kutsal metinlerin amac›na aËina olan ve pra-
tik deneyime sahip olan, saf bilinÔte odaklanm›Ë olan kiËi
gerÔek bir gurudur. KiËi kendi kurtuluËu iÔin, dúnyadaki
en ústún Ô›kar›n ne olduÊunu ve onu nas›l elde edeceÊini
anlamak iÔin bóyle bir guruya yaklaËmal›d›r. Bu gerekli-
dir. Bu gerÔektir. Bu hayal úrúnú deÊildir. Ayn› zamanda
da zordur. Mutlak GerÔek gerÔek bir yóntemle aranmal›d›r;
aksi hÕlde yanl›Ë yóne gideriz ve sonra Ëóyle deriz, "Ah,
burada hiÔbir Ëey yok; bu gerÔek deÊil." O hÕlde, gerÔeÊi
anlama yóntemini izlersek, ancak o zaman ruhanÅyetin ge-
rÔek yap›s›n› deneyimleriz.
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AËkın Bilime 
Ínisiye Olmak

Adanm›Ë: DÏk£å'n›n, inisiasyon'un gerÔek anlam›n›
aÔ›klayabilir misiniz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: çrÏla JÏva GoswåmÏ bunu
Bhakti Sandarbha's›nda aÔ›klam›Ët›r:

divyaì jñånaì yato dadyåì
kuryåt påpasya saík£ayam
tasmåd dÏk£eti så proktå
deßikais tattva-kovidaè

Deneyim sahibi bilginler dÏk£å yani ruhanÅ inisiasyonu
Ëóyle aÔ›klarlar: dÏk£å aËk›n bilginin óÊretmen taraf›ndan
óÊrenciye aktar›ld›Ê› yóntemdir. SonuÔ olarak óÊrencinin
bútün kótú eÊilimleri óÊútúlúr. Ónceden gelen baÊlay›c›
Ëeylerin túmú dÏk£å vas›tas›yla ortadan kalkar ve kiËi aËk›n
Lord ile baÊlant›l› olarak yeni bir yaËam›n ›Ë›Ê›n› elde
eder. DÏk£å veya inisiasyon bizlere mutlak merkezle asil
bir baÊlant›n›n verildiÊi yóntemdir; ayn› zamanda, ónceki
baÊlay›c› Ëeylerin hepsi sona erer. O, yaËam›n manevÅ
bilgi getiren iÔsel uyan›Ë›d›r. O zenginlik orada
iÔimizdedir ama bast›r›lm›Ët›r. DÏk£å kiËinin kendi iÔsel
zenginliÊini bulmas› ve d›Ëa ait túm zorunluluklardan kur-
tulmas› demektir.

ÍÔsel uyan›Ëla d›Ësal baÊlar yok olur; rahat›n›z› saÊla-
mak iÔin yapm›Ë olduÊunuz túm dúzenlemeler eve
ulaËt›Ê›n›z zaman nas›l bir anda sona ererse, iËte óyle.
Çúnkú yuvada her túrlú rahata kavuËursunuz. Yabanc› bir



úlkedeyken otellerin konfor saÊlamas›n› bekleriz, ama eve
var›nca otelin konforu bir yana at›l›r; art›k onlara gerek kal-
maz. Bazen bir Ôocuk kaÔ›r›l›r. O Ôocuk y›llar sonra doÊduÊu
yeri ziyaret eder ve bir otele yerleËir, ama baba evini bulur
bulmaz annesiyle babas› onu tan›rlar ve derler ki, "Ah,
oÊlum! Sen daha kúÔúkken kaÔ›r›lm›Ët›n. Yúzúnú tan›d›k.
Ben annenim, bu da baban, k›zkardeËin de iËte bu." O zaman
otele gerek kalmaz. Ayn› bunun gibi, ruhun iÔsel uyan›Ë›n›n
gerÔekleËmesiyle eve dóndúÊúmúz zaman, Tanr›'ya dóndú-
Êúmúz zaman huzur dolu evimizi Krishna'n›n yan›nda bula-
caÊ›z. O hÕlde, gerÔek yuvam›zla baÊlant› kurmak ve d›Ësal
baÊlardan kurtulmak dÏk£å olarak bilinir. 

MANTRA: MANEVÎ FORMÚL
Adanm›Ë: çik£å yani manevÅ eÊitim ile dÏk£å aras›nda

ne fark vard›r?
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: DÏk£å temelde mantraya yani

manevÅ formúle inisiye olmakt›r. DiÊer eÊitimler mantray›
gúÔlendirmek iÔin, onu etkili k›lmak iÔin gereklidir. Belli
faaliyetler de yarar saÊlar. Bunlar›n hepsi inisiasyonun
parÔalar›d›r. Bóylece dÏk£å ile genel bir yón verilir, ancak
onu nas›l gúÔlendirmek gerekir? Detaylara gerek vard›r.

çrÏmad-Bhågavatam'da (7.5.23-24) Ëóyle denir: 

ßravaòaì kÏrtanaì vi£òoè
smaraòaì påda-sevanam
arcanaì vandanaì dåsyaì
sakhyam åtma-nivedanam
iti puìsårpitå vi£òau
bhaktiß cen nava-lak£aòå
kriyeta bhagavaty addhå
tan manye 'dhÏtam uttamam
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"Krishna hakk›nda duyma, Krishna'n›n yüceliklerini
zikretme, Krishna'y› hat›rlama, Krishna'n›n lotus ayaklar›-
na hizmet etme, Krishna'n›n aËk›n formuna ibadet etme,
Krishna'ya dualar sunma, Krishna'n›n hizmetkÕr› olma,
Krishna'y› en yak›n arkadaË kabul etme ve herËeyi
Krishna'ya teslim etme — bu dokuz aËama saf adanm›Ë
hizmet olarak kabul edilir." Bunlar›n hepsi ónerilen Ëeyler-
dir ve binlerce detay gerekli olabilir.

ÍNÍSÍASYON: MANEVÎ ÍSTÍLA
EÊer bir komutan baËka bir úlkeyi istila etmeyi plan-

larsa, ónce sald›r› stratejisini kapsaml› bir Ëekilde belirle-
melidir. Plan›n› pratikte uygulamaya gittiÊi zaman pek Ôok
engel ortaya Ô›kar, onlar› Ôózmek ve ilerlemek zorundad›r.
EÊer kiËi seyahat etmeyi planlam›Ësa, óncelikle bútún plan›
f›nd›k kabuÊunda, kúÔúk ólÔekte tasarlar: "Bu yabanc› úl-
keden úlkeme Ëu yolla dóneceÊim." Ama plan› pratikte uy-
gulamak iÔin bir súrú detay gerekir. Ónce kaba bir plan
úzerinde tasarlan›r, ard›ndan uygulmak iÔin pek Ôok Ëey
yapmak gerekir. Ónce taksi kiralamal›d›r, ard›ndan uÔak
bileti almak iÔin havaalan›na gitmelidir — bu Ëekilde pek
Ôok detay gerekir. Dolay›s›yla bizler, k›smÅ bilgiden yola
Ô›k›p nihaÅ bilgiyi geliËtirmeliyiz. Bu detayl› bilgi ßik£åd›r.

Adanm›Ë: Måyån›n etkisinden henúz tam olarak kurtul-
mad›Ê› hÕlde, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun ve manevÅ
óÊretmeninin óÊretisi doÊrultusunda óÊrenci kabul eden
bir adanm›Ë›n durumu nedir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: KúÔúk bir kapitalle iËe baËla-
yan bir adam›n daha varl›kl› bir kapital sahibiyle baÊlant›-
s› olmas› iyidir. O zaman kendi iËinde zenginleËebilir. Ay-
n› Ëekilde, kiËi tam olarak Krishna bilincinde yer alm›yor-
sa daha ústún bir yard›mla baÊlant›s› olmal›d›r. O zaman
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gúvende olur. EÊer måyå ile, yan›lg› ile yúz yúze savaËa-
caksak daha úst bir arac›dan gelen yard›m yegÕne kaynaÊ›-
m›z olmal›d›r. 

Måyåy› kontrol etmek Ôok zordur. Krishna Bhagavad-
gÏtå'da (7.14) Ëóyle der:

daivÏ hy e£å guòa-mayÏ
mama måyå duratyayå
måm eva ye prapadyante
måyåm etåì taranti te 

"Benim yan›lt›c› enerjimi yenmek imkÕns›zd›r. Yaln›z-
ca Bana teslim olan kiËi onun ótesine geÔebilir." Måyå yal-
n›z Krishna'dan korkar, Ôúnkú desteÊini ondan al›r. EÊer
måyåy› yaln›z baË›n›za aËmaya kalk›Ë›rsan›z, bu imkÕns›z-
d›r. Daha úst bir baÊlant›ya sahip olmal›s›n›z. Ve yan›lg›y›
o baÊlant› yard›m›yla yenebilirsiniz. Måyå, sizin daha ús-
tún bir enerjiden destek ald›Ê›n›z› górdúÊú zaman geri Ôe-
kilir. Tek baË›n›za måyå ile Ôarp›Ë›p zafer kazanamazs›n›z.
Bu mümkün deÊildir, Ôúnkú nereye giderseniz gidin må-
yån›n, yan›lg›n›n s›n›rlar› iÔindesiniz. Bu daha fazla veya
daha az yoÊunlukta olabilir ama hepsi måyåd›r. Ancak må-
yån›n úzerindeki mekÕn ile gerÔekten temasa geÔtiÊiniz za-
man måyåya karË› savaËabilirsiniz; ancak o zaman måyå
geri Ôekilir. Måyån›n ótesinde bir s›Ê›naÊa sahip olmal›y›z
ki oradan yan›lg› ile savaËabilelim. Sådhu'lara (azizlere) ve
ßåstraya (kutsal metinlere) s›Ê›nmam›z tavsiye edilir. On-
lar›n yard›mlar› yukar›dan gelir ve bizlerin de o yard›m›
bútún kalbimizle kabul etmemiz gerekir. 
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ÓÁRENCÍ KABUL ETME VE KARMA
ÓÊrenci: Galiba óÊrenci kabul edenler, óÊrencilerinin

karmalar›n› ald›klar› iÔin baz› fiziksel zorluklara veya ac›-
lara maruz kal›yorlar. 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Fiziksel zorluk dikkate al›n-
mamal›d›r. Ayn› Ëekilde, fiziksel baËar›n›n da fazla bir
deÊere sahip olduÊu dúËúnúlmemelidir. Bir gurunun fazla
say›da óÊrencisi varsa onun yüce olduÊu san›lmamal›d›r. 

Bir kiËi, pek Ôok óÊrencinin manevÅ yaËamlar›n›n so-
rumluluÊunu gónúllú olarak úzerine alabilir, ancak
geliËmelerinin tatminkÕr olmad›Ê›n› górebilir. SonuÔ ola-
rak baz› huzursuzluklar hissedebilir. Èóyle dúËúnebilir,
"Onlar›n yaËamlar›n› ústlendim, ama onlara manevÅ ya-
Ëamlar›nda arzu edilen geliËmeyi vermekte baËar›l› olama-
d›m." Bu iyi bir iËarettir. Vai£òava'lar›n kendilerine ait
dertleri yoktur, baËkalar› iÔin dertlenirler (para-duèkha
duèkhÏ). çrÏla Raghunåtha Dåsa GoswåmÏ, Sanåtana Gos-
wåmÏ iÔin yazd›Ê› duada, Sanåtana GoswåmÏ'nin baËkala-
r›n›n ac›lar›n› górmekten dolay› her zaman ac› ÔektiÊini
yazar. Bir Vai£òava'n›n kendisi ile ilgili zihinsel derdi yok-
tur, ama baËkalar›n›n s›k›nt›lar›n› górúnce zihinsel olarak
dertlenir. Bir Vai£òava iÔin buna katlanmak zordur. Onlar
her zaman baËkalar›n›n mutsuzluklar›n› sevgiyle paylaË›r-
lar. Bu orta s›n›f adanm›Ë›n ózelliÊidir. Orta s›n›f adanm›Ë
bunlar› górmezden gelemez.

ManevÅ óÊretmen óÊrencinin baz› kótú ve istenmeyen
faaliyetlerinin sorumluluÊunu hazmetmek zorunda kala-
cakt›r. VerdiÊi talimatla o faaliyetleri yónetme sorumlulu-
Êu vard›r. Bir doktor bir hastay› kabul ettiÊi zaman ve has-
ta ac› iÔindeyken, doktor zihninde belli bir s›k›nt› hissede-
bilir: "Bu hastan›n sorumluluÊunu ústlendim ve sorununu
gideremiyorum." Bu Ëekilde, bilinÔli bir sorumluluk hisse-
debilir.
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ManevÅ óÊretmen farkl› aËamalarda farkl› ac›lar dene-
yimleyebilir. Bazen bir guru Ëóyle hissedebilir, "Bu óÊren-
ciye yard›m etmek iÔin elimden geleni yap›yorum." Bóyle
bir guru óÊrencisinin sorumluluÊunu pek fazla üstlenmez.
Èóyle dúËúnúr, "Ben górevimi yap›yorum," ve óÊrencileri-
ne karË› bu aÔ›k fikirli tav›rla yaklaË›r. Ayn› dan›Ëman he-
kimle aile doktorunun tarzlar›ndaki gibi. Aile doktoru has-
talar›na bakma sorumluluÊunu úzerinden atamaz, oysa ya-
banc› bir doktor Ëóyle der, "EÊer isterseniz, baËka bir dok-
tora gidebilirsiniz." Dan›Ëman hekim hastay› fazla ciddiye
almaz. Èóyle hissedebilir, "Ben múkemmel deÊilim; onu
bir anda ar›nd›ramam. ÍyileËmesi Tanr›'n›n iradesine baÊl›-
d›r. Ben sadece elimden geleni yapar›m." ÍliËkilerinin ba-
Ë›ndan beri, bir doktor hastas›na nas›l bu tav›rla yaklaË›rsa,
guru da óÊrencilerine ayn› Ëekilde yaklaËabilir. ÓÊrencisi
iÔin ne kadar sorumluluk ústlendiÊi konusu, ózel durumlar-
da óÊrencilerine karË› tak›nd›Ê› tav›rla ilgilidir.

Adanm›Ë: ÓÊrencinin ilerlemesi daha Ôok guruya m›
baÊl›d›r yoksa óÊrencinin kendi Ôabalar›na m›? ÓÊrenci
gurusunun ilkelerini izlerken nas›l doÊru Ëekilde ilerleyecektir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bu óÊrencinin fark›ndal›k
aËamalar›na baÊl›d›r. ÓÊrencinin kendisini guruya tam an-
lam›yla adam›Ë olmas› gerekir. çvetåsvatara Upani£ad'da
(6.23) Ëóyle der:

yasya deve parå bhaktir
yathå deve tathå gurau
tasyaite kathitå hy arthåè
prakåßante mahåtmanaè 

"RuhanÅ yaËamda baËar›n›n anahtar› hem manevÅ óÊret-
mene hem Krishna'ya cesaretle kendini adanmakt›r. Hem
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Krishna'ya, hem de manevÅ óÊretmene tam inanÔ besleyen
o yúce ruhlara kutsal metinlerin iÔsel anlam› tam olarak
vahyolur." Guru Krishna'n›n temsilcisidir. Bizler manevi-
yat peËindeyiz ve dolay›s›yla túm enerjimizi maneviyatla
nerede gerÔek bir baÊlant› varsa orada yoÊunlaËt›rmal›y›z.
BaËar›n›n anahtar› budur, Ôúnkú Krishna bilincin kendisidir.
O hÕlde, adanm›Ël›k Ôabalar›m›z›n cevab›, Ona olan baÊl›l›-
Ê›m›z ólÔúsúnde, Krishna'dan gelecektir. O her yerdedir.
Sonsuz kavram›nda, her yerde merkez vard›r, hiÔbir yerde
Ôember yoktur. Her noktada merkez olabilir. Prahlåda
Mahåråj merkezin her yerde var olduÊunu górmúËtú.
Hiraòyakaßipu ona sordu, "Senin Tanr›n bu sútunun iÔinde
mi?" Prahlåda cevaplad›, "Evet, orada." Ve Hiraòyakaßipu
sútunu y›kt›Ê› anda iÔinden Lord Nùsiìhadeva Ô›kt›. 

GURU — MUTLAK VE GÓRELÍ
Adanm›Ë: ManevÅ óÊretmenin mutlak ve góreli duru-

muyla ilgili anlay›Ë› aÔ›klar m›s›n›z? 
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Gurudeva, Krishna'n›n ózel

arzusuyla yetkili k›l›nm›Ë gúÔtúr. EÊer manevÅ óÊretmenin
iÔine yak›ndan bakacak olursak orada Krishna'n›n temsil-
cisini górúrúz, dolay›s›yla onu bu Ëekilde kabul etmeliyiz.
ManevÅ óÊretmen bir yandan Krishna'n›n adanm›Ë kuludur,
óte yandan da iÔinde Krishna'n›n ilham› vard›r. Bunlar
Gurudevan›n iki yónúdúr. Onun bir Vai£òava olma yónú
vard›r; Vai£òava'n›n ilham alm›Ë yónú ise gurudur. Ekåda-
ßÏ gibi oruÔ gúnúnde o tah›l yemez. Kendisini bir Vai£òava
gibi kontrol eder, ama óÊrencileri onun altardaki guru res-
mine tah›l sunarlar. ÓÊrenciler oruÔ gúnú bile manevÅ
óÊretmenlerine tah›l sunarlar.

ÓÊrenci, Tanr›'n›n elÔisiyle, gurun›n iÔsel ózbeniyle, iÔ-
indeki ilhamla ilgilidir. Vai£òava'n›n iÔindeki ilham boyu-
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tu, åchåryay›, yani guruyu yarat›r. ÓÊrenci gurunun iÔin-
deki ózel, ilham dolu yónú dikkate al›r. Karakterinin daha
Ôok o yónúyle ilgilidir. Ancak gurudeva genelde Vai£òava
rolúndedir. Bu nedenle óÊrencilerine karË› yaklaË›mlar›
farkl›, diÊer Vai£òava'lara karË› yaklaË›mlar› farkl› olacak-
t›r. Buna acintya-bhedåbheda, idraki mümkün olmayan
‘farkl›l›k iÔinde birlik’ denir.

Taklit olabilir yoldan sapma olabilir. Her ikisi de múm-
kúndúr. KiËi kast sistemi goswåmÏleri veya sahajÏya tak-
litÔileri gibi gizli amaÔlar ad›na guruluk ticareti yapabilir.
Herhangi bir nedenle kendisini guru olarak gósterebilir, an-
cak gerÔek gurunun belirtileri kutsal metinlerde verilmiËtir.

ßåbde pare ca ni£òåtaì
brahmaòy upaßamåßrayam

"Gúvenilir bir manevÅ óÊretmen, Yúce GerÔeÊin fark›n-
dal›Ê›na odaklanm›Ë durumda bulunmal› ve Vedik edebiya-
t›n verilerine aËina olmal›d›r." (çrÏmad-Bhågavatam
11.3.21).

KUTSAL YAZITLAR AZÍZLERE ÍHTÍYAÇ DUYAR
Kim olsa, "Ben guruyum, o guru deÊil," diyebilir. Tak-

lit her zaman múmkúndúr, ama kutsal metinler gerÔek gu-
runun seÔimindeki ólÔútleri vermiËtir, gerÔek guru kutsal
metinlerdeki anlam›, ózú Ô›kar›r. Guru ve saßtra birbirine
baÊl›d›r. Bizim dúzelmemiz iÔin biri diÊerine yard›m eder.
Kutsal metinler bizlere, kutsal metinleri uygun bir óÊret-
menin, bir Vai£òava gurunun rehberliÊinde okumam›z ge-
rektiÊini sóyler (åcåryavån puru£o veda). O hÕlde, kutsal
metin manevÅ óÊretmene tÕbidir. ManevÅ óÊretmen kim-
dir? Kutsal metinler bunu da aÔ›klar. Dolay›s›yla karË›l›kl›
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olarak birbirlerine baÊl›d›rlar: sådhu ve såßtra her ikisi de
gereklidir. Onlar aktif ve pasif arac›lard›r. 

Adanm›Ë: Krishna'n›n neden bu kadar farkl› gurularda
górúndúÊúnú aÔ›klayabilir misiniz? Krishna neden tekrar
tekrar ortaya Ô›kmak zorunda? Bilmemiz gereken herËeyi
sadece Bhagavad-gÏtå'y› okuyarak óÊrenemez miyiz?
Súrekli aÔ›klamalara ne gerek var? Eski kitaplar bilmemiz
gereken bútún gerÔekleri iÔermiyor mu?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: çrÏmad-Bhågavatam'da
Krishna der ki, "Ben Vedik bilgiyi bu dúnyaya ilk olarak
Brahmå vas›tas›yla naklettim." Ve o bilgi de óÊrencilerine;
dórt Kumåraya, MarÏci’ye, Aígirå’ya ve diÊer bilgelere
emanet edildi. Bilgi ónce onlara aktar›ld›, daha sonra da
kitaplara.

Bilgi ilk ónce ses Ëeklinde sunuldu, yaz›l› olarak deÊil.
Zaman iÔerisinde yaz›yla sabitleËti. BaËlang›Ôta, bir insan-
dan diÊerine, dudaktan kulaÊa, doÊrudan ses yoluyla indi.
O dónemde el yaz›s›, yaz› bulunmam›Ët›, ama bilgi ses ola-
rak muhafaza edilmiËti. Kulaktan aÊ›za ve tekrar bir baËka-
s›n›n kulaÊ›na geÔerek zaman iÔerisinde kayboldu. Bu bil-
gi arac›ya baÊl› olarak bazen kaybolur ve bozulur, Ôarp›t›-
l›r; ve sonra Tanr› tekrar bu dúnyada górúnme gereÊi his-
seder (yadå yadå hi dharmasya).

Bazen Krishna kendisi gelir, bazen de gerÔek din stan-
dard›n› yeniden saÊlamak iÔin normal dúËúnen bir adam›
gónderir. Krishna der ki, "Arjuna, sana sóz etmiË olduÊum
bu karma-yoga'dan, ónce Sørya'ya sóz ettim ve Sørya'dan
kuËaktan kuËaÊa geÔerek aËaÊ›ya indi. Bu nedenle de yoz-
laËt› ve bozuldu. Bugún o ayn› Ëeyi sana yeniden sóylúyo-
rum." Enerjiyi zay›flatan boyut, zaman iÔerisinde gerÔeÊi
bozar. GerÔek ilk górúndúÊú zaman parlakt›r fakat zaman-
la, enerjiyi zay›flatan boyutla iliËkiye girince zay›f dúËer,
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bozulur ve cesareti k›r›l›r ve bóylece Krishna zaman za-
man onu canland›rmak ve bir yeniden doÊuË saÊlamak iÔin
górúnúr.

Adanm›Ë: Ächårya ve guru aras›nda herhangi bir fark
var m›d›r?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Guru ve åchårya ayn› Ëeydir
ama genellikle åchåryan›n iËi daha kapsaml›d›r. Ayn› za-
manda åchåryan›n kutsal metinler hakk›nda kapsaml› bil-
giye sahip olmas› gerekirken guru metinlerin derin bilgisi-
ne sahip olmayabilir ancak onlar›n anlam› hakk›nda gerÔek
bilgisi olabilir. Kutsal metinlerden Ôok yoÊun al›nt›lar ya-
pamayabilir, ama onlar›n anlamlar›n› hisseder. O kiËi guru
olabilir. Oysa åchårya Ôok fazla vaaz veren ve kutsal me-
tinlerden Ôok yoÊun al›nt›lar yapabilen kiËidir.

GURU PAZARI 
Adanm›Ë: Masum halk› kand›rmak úzere kendisine

Vai£òava górúntúsú veren Ôok fazla sahte guru var. Kimin
gerÔek guru ve kimin sahtekÕr olduÊunu nas›l anlayabili-
riz? Ne zaman gerÔek bilgi verildiÊini, ne zaman kand›r›l-
d›Ê›m›z› nas›l anlayabiliriz?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bilgisinin kaynaÊ›n›n ne
olduÊunu bulmam›z gerekir. Pazarda sahte alt›n bulunabi-
lir ama eÊer sat›n ald›Ê›m›z alt›n›n belli bir madenden gel-
diÊinden eminsek, pazara gelene kadar deÊiËtirilmediÊi
konusunda teminat alarak sat›n alabiliriz. Bu yolla anlaË›-
labilir; kaynaÊ› araËt›rarak.

Bir keresinde Gandhi, burada Hindistan'da, evde kumaË
dokuma — charkå sistemini canland›rmak istedi. Charkå
sistemine góre fakir halk Ô›kr›kla iplik eÊirir ve eÊer her-
kes khadi denen o cins kumaËtan al›rsa para fakir halk›n
cebine gider. Ancak, Japon ve Íngiliz kumaË fabrikalar›,
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taklit "ev dokumas›" khadi gónderdiler. Fakir halk›n bura-
da úrettiÊi s›radan ev dokumas› kumaË› taklit ederek ayn›
cins kaba kumaËtan imal etmeye baËlad›lar. Gandhi ËaË›r›p
kald›, "Bu nedir?" dedi, "Benim iÔin ónemli olan paran›n
en fakir cebe gitmesi, oysa Ëimdi kapitalistler d›Ëar›da tak-
lit kaba kumaË úretiyorlar ve o kumaË burada Hindistan'da
sat›l›yor. Para buradaki fakirlerin cebine deÊil yabanc› ka-
pitalistlere gidiyor." Bunun úzerine Khadi derneÊi adl› bir
dernek kurdu ve taraftarlar›na Ëóyle dedi, "Ev dokumas›
kumaË› sadece benim derneÊimle anlaËmal› dúkkanlardan
sat›n almal›s›n›z, o zaman para kesinlikle fakir halk›n cebi-
ne gider." Gandhi o dónemde Ëóyle demiËti, "Bu guru-
paramparåd›r, óÊreti zinciri sistemidir." KuËkusuz bu ka-
ba bir órnek.

VahyolunmuË gerÔeÊin belli bir yóntemle, kirlenmeden
gelmesi paramparåd›r. Bizler gúvenilir bir zincirle baÊlan-
t› kurmal›y›z. Ancak o sayede saf olan Ëeyi elde edebiliriz.
Onaylanm›Ë baÊlant› gereklidir, guru-paramparå gerekli-
dir. O hÕlde herhangi bir kiËinin kitab›n› okumadan ónce,
gurusunun kim olduÊuna ve malzemenin nereden geldiÊi-
ne bakacaÊ›z. Sadece maske mi, yoksa iÔinde gerÔek óz
var m›? EÊer gerÔek bir sådhu ile iliËkisi olduÊunu anlaya-
bilirsek o zaman dikkatimizi ona verebiliriz.

S›k s›k homeopathic (az dozla tedavi) kapsúl órneÊini
veririm. Kapsúl tek baË›na t›bbÅ bir deÊer taË›maz. Kapsú-
lún iÔindeki enerji ónemlidir. S›radan bir guru óÊrencisine
ayn› mantray› verebilir, ama sesin iÔindeki enerji nedir? O
ses, kendi iÔinde ne túrlú bir idrak kapasitesi veya manevÅ
niyet bar›nd›r›r? Esas ónemli olan odur. Mantray› bir sad
gurudan, gerÔek bir gurudan almak demek, onun Tanr›
hakk›nda iÔinde var olan iyi niyeti ya da gerÔek kavram› al-
mak demektir. Banyan aÊac› tohumu ufak bir tohum ola-
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bilir, ama búyúk, haËmetli banyan aÊac› o tohumdan Ô›kar.
Esas ónemli olan, o belli ses guru taraf›ndan óÊrenciye ve-
rilirken iÔinde taË›d›Ê› niyettir. Bunu Ëu anda góremeyiz,
ama zamanla, eÊer uygun bir ortam oluËursa, niyet kendi-
sini gósterir ve búyúk bir Ëeye dónúËúr. O hÕlde birËey sa-
t›n almaya gittiÊimiz zaman taklitlerine dikkat etmeliyiz,
aksi hÕlde kand›r›labiliriz. 
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Vahiyle Ínen GerÔek
rishna bilinci, yani en ústún mertebenin ruhanÅ kav-
ram›, bir mertebeden diÊerine akarak aËaÊ›ya iner,

ayn› Ganj nehrinin daÊ›n zirvesinden aËaÊ›ya akarken zik-
zaklar Ôizmesi, bir doruktan diÊerine dókúlmesi gibi.
Ganj’›n suyu zaman zaman SaraswatÏ nehrinin ak›nt›s›na
kar›Ë›r. O suyu art›k Ganj suyu olarak dúËúnmemek gere-
kir. SaraswatÏ'nin suyu Ganj’›n ak›nt›s›na kar›Ë›nca o su
Ganj suyu olarak kabul edilir. Íki nehir karË›laËt›Ê›nda
Ganj'dan uzaklaËan su Ganj olmaktan Ô›kar; oysa
SaraswatÏ'nin sular› Ganj'›n ak›nt›s›na kar›Ë›nca Ganj olur.
Bir sóz vard›r; Ganj'in yataÊ›ndaki ak›nt›n›n iÔinde hangi
su derindeyse, o gerÔek Ganj suyudur. Kaynak noktas› ne
olursa olsun, bizleri o su ar›nd›r›r.

Suyun ar›nd›rma kudretinin, bizlerin hissedebildiÊimiz
ve górebildiÊimiz su ile hiÔ bir alÕkas› yoktur. Fiziksel
gózlerimizle ne górebiliriz ki? Ganj'›n ak›nt›s› saft›r. ÍÔin-
de ruh ve kutsanm›Ël›k olan Ëey canl› demektir ve herkesi
ar›nd›rabilir.

ÓLÚ MANTRALAR
Bu bak›mdan, guru-paramparån›n, óÊreti zincirinin

ózú, ßik£åd›r, manevÅ óÊretidir ve manevÅ óÊreti nerede ise,
guru da oradad›r. AËk›n góze, manevÅ góze sahip olan ki-
Ëi, nerede ortaya Ô›karsa Ô›ks›n guruyu tan›r. Mutlak ilahÅ
aËk bilgisine safiyetle sahip olan kiËi gurudur. Aksi hÕlde,
guru-paramparå fiziksel paramparådan ibaret olur: fizik-
sel beden zinciri. Bóyle olunca da, kast sistemi bråhmaòa-
lar›, kast sistemi goswåmÏleri ticaretlerine devam ederler,
Ôúnkú bir bedenden diÊerine geÔerken mantray› al›rlar,
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ama mantralar› ólúdúr. Bizler canl› bir mantran›n peËinde-
yiz ve nerede daha úst túrden bir adanm›Ël›k hizmeti iÔin
yaËama eÊilimi bulabilirsek, gurumuzun orada olduÊunu
górúrúz. Ídraki bu túrlú uyanm›Ë kiËi guru nerede olursa
olsun onu tan›r.

Mantra inisiasyonu gerÔek bilgiyi ve adanm›Ël›k duygu-
sunu bir kiËiden diÊerine aktarmak demektir. Ve bu da
gerÔek olmal›d›r. Sadece d›Ësal, fiziksel bir incelemeyle bir
homeopathic ilaÔ kapsúlú hakk›nda hiÔbir Ëey anlaË›lamaz,
enerji kapsúlún iÔinde sakl›d›r. Ayn› Ëekilde mantran›n
iÔindeki ónemli olan Ëey, o sesle aktar›lan dúËúnce ÔeËidi
veya duygudur. GayriËahsiyetÔiler ayn› mantraya sahipler
ve Krishna'n›n kutsal ad›n› zikrediyorlar, ama bu Ëekildeki
bir ad brahmajyoti'de yok olacakt›r. Onlar Virajå'y›, mad-
desel ve ruhanÅ dúnyalar aras›ndaki nehri geÔemeyecekler.
Bhaktivinoda ëhåkur Ëóyle der, "Bir mayåvådÏ Krishna'n›n
ad›n› zikredince, onun zikri Krishna'n›n kutsal bedenine
ayn› y›ld›r›m gibi Ôarpar." Rahatlat›c› bir etki yaratmaz.

GauàÏya Maéh gerÔekle uÊraË›r, górúntúyle deÊil. Bizler
manevÅ dúËúnce dúnyas›nda neyin ne olduÊunu anlamaya
Ôal›Ë›yoruz. Bizler salt Ëeklin búyúsú alt›nda deÊiliz, salt
Ëekil taraf›ndan tutsak edilmedik. Bizler manevÅ dúËúnce-
de ad›m ad›m ilerlemeyle ilgileniyoruz. çrÏla Røpa
GoswåmÏ, Upadeßåmùta's›nda (10), Ëóyle demiËtir:

karmibhyaè parito hareè priyatayå vyaktiì yayur jñåninas
tebhyo jñåna-vimukta bhakti-paramåè premaika ni£éhås tataè

"BirÔok materyalist aras›ndan bir kiËi filozof olabilir.
BirÔok filozof iÔinden bir kiËi ózgúrlúÊe kavuËur ve adan-
m›Ë hizmete baËlar. BirÔok adanm›Ë aras›ndan bir tanesi
Krishna'n›n saf aËk›na kavuËur. O aËk hepsinden ústún-
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dúr." Bizler bu derecelendirmeyi anlamakla ilgileniyoruz:
Virajå nehri nedir, ruhanÅ gók nedir, Lord çiva'nin geze-
geni, Vi£òu'nun Vaikunéèa dúnyas›, Lord Råma'n›n
Ayodhyå's› ve sonra Krishna'n›n Dwårkå's›, Mathurå's› ve
Vùndåvan'›, nedir?" Bizler adanm›Ë dúËúncenin bútún mer-
tebelerini gerÔekÔi aÔ›dan bilmek istiyoruz. Krishna bu
mertebeleri çrÏmad-Bhågavatam'da gósterir (11.14.15).
Orada Ëóyle der:

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

"Ne Brahmå, ne çiva, ne Vaikuòéha'n›n Saíkar£aòa's›,
ne Ëans tanr›Ôas› Lak£mÏdevÏ ve hatta ne Ben Kendim,
Benim iÔin senin kadar deÊerli deÊildir. Sen Benim en sev-
diÊim kiËisin, Uddhava."

Bizler ruhu izlemeliyiz; izleme sóz konusu olduÊunda,
Lord Nityånanda'n›n eËi olan Jahnåvå DevÏ'den,
Bhaktivinoda ëhåkur'un inisiasyon ald›Ê› Vipina
GoswåmÏ'ye kadar bilinmeyen, Ôok say›da bayan guru var.
Mantra onlar vas›tas›yla Vipina GoswåmÏ'ye geldi ve
Bhaktivinoda ëhåkur mantray› ondan ald›. Biz
Bhaktivinoda ëhåkur'u kabul ediyoruz, ama acaba óÊreti
zincirindeki túm o bayanlar› da saymam›z m› gerekir?
Onlar›n idraki neydi? 

GERÇEÁÍN KÓLELERÍ
Bizler gerÔeÊin kóleleriyiz. Bizler durmadan akmakta

olan gerÔeÊin saf ak›nt›s›n›n dilencileriyiz: taze ak›nt›. Biz-
ler hiÔbir formalitenin búyúsúnde deÊiliz. Nerede nektar
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nehrinin aËaÊ›ya bana doÊru akt›Ê›n› górsem secde ederim.
KiËi Mutlak GerÔeÊin, en úst mekÕndan kendisine indiÊi-
nin bilincinde olduÊu zaman, Ëóyle dúËúnúr, "Kendimi bu-
raya teslim etmeliyim." 

Mahåprabhu Råmånanda Råya'ya Ëóyle der:

kibå vipra, kibå myåsÏ, ßødra kene naya
yei kù£òa-tattva vettå sei guru hay 

"GerÔek nerede ortaya Ô›karsa, ilahÅ vecdin nektar› ne-
reye inerse kendimi oraya bir kóle olarak sunacaÊ›m. Be-
nim ilgi duyduÊum yegÕne Ëey odur." Alm›Ë olduÊu form
fazla ónemli deÊildir: form belli bir deÊere sahiptir, ama
eÊer herhangi bir Ôat›Ëma varsa, o Ëeyin iÔsel ruhuna d›Ë
kabuÊundan kat kat fazla deÊer verilmelidir. Aksi hÕlde,
eÊer ruh uzaklaËm›Ësa ve bedensel iliËki úste Ô›karsa, sóz-
de ruhanÅ yaËam›m›z sahajiyåya yani ucuz taklide dónúËúr.

Bizler Krishna Bilinci'nin gerÔek ózúnún, manevÅ óÊret-
menimizden elimize geÔen gerÔek servetin bilincinde olun-
ca, o zaman ruhanÅ yaËant›m›z sahajiyåism, taklitÔilik ola-
maz. Bizler gurumuzun óÊúdúnú bir baËkas›nda bulduÊu-
muz zaman onu tan›yacak fark›ndal›kta olmal›y›z. Uyan›k
olan anlayacakt›r, "ÍËte gurumun óÊúdú burada; onu bura-
da, bu adamda górúyorum. Her nas›lsa buraya gelmiË. Na-
s›l, bilmiyorum, ama gurumun ózelliklerini, onun tarz›n›
ve davran›Ë›n› bu insanda buluyorum." Bir Ëeyi onun iÔsel
deÊeri nedeniyle farkedebiliyorsak, o zaman, nerede bulur-
sak bulal›m, góz ard› edemeyiz. 

Bu konuda Pondicherry'den Aurobindo Ghosh'la ilgili
bir órnek var. Bu kiËi Bengal'deki ihtilalci hareketin kuru-
cusu ve AnarËist Party'n›n ilk lideriydi. 1928 y›l›nda
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Kalkúta yúksek Mahkemesinde aleyhinde bir dava
súrmekteydi. SoruËturmay› Mr. Norton ad›nda únlú bir
savc› yúrútúyordu. Aurobindo ortadan kaybolmuËtu ve da-
va súrerken izine hiÔbir yerde rastlanmam›Ët›. Norton endi-
Ëeliydi. Onu nas›l bulabilirdi? Aurobindo'nun Íngilizcesi
Ôok iyiydi. Çocukluktan itibaren Íngiltere’de eÊitim gór-
múËtú ve Íngilizceyi pek Ôok Íngilizden daha iyi konuËabi-
liyordu. Norton Aurobindo'nun yaz›s›n› bulmak iÔin deÊi-
Ëik gazete ve dergileri taramaya baËlad›. Sonunda Amrita
Bazar Patrika adl› bir Bengal gazetesinde Aurobindo'nun
yaz› stilini buldu. "ÍËte Mr. Ghosh burada!" dedi. Makale-
yi yazan›n Aurobindo olup olmad›Ê›n› anlamak iÔin Amri-
ta Bazar Patrika'n›n yay›n sorumlusu mahkemeye ÔaÊr›ld›.
Norton onu sorguya Ôekti:

"Bu sizin gazeteniz. Bu makaleyi kimin yazd›Ê›n› bili-
yor olmal›s›n›z. Yay›nc› sizsiniz."

"Evet, biliyorum."
"Bu adam›, Aurobindo Ghosh'u tan›yor musunuz?
"Evet, tan›yorum. Onun dúnyan›n en búyúk adamlar›n-

dan biri olduÊunu dúËúnúyorum."
"Yay›nc› olarak bu makaleyi kimin yazd›Ê›n› biliyor

musunuz?"
"Evet, biliyorum." 
"Bu makaleyi Mr.Ghosh mu yazd›?"
"KonuËmayacaÊ›m."
Norton ona sordu, "Cezay› biliyor musunuz?"
"Evet, alt› ay hapis."
"Buna haz›r m›s›n›z?"
"Evet, haz›r›m." Norton makaleyi yukar›ya kald›rarak

Ëóyle dedi, "Mr. Ghosh buradad›r, davaya ara veriyorum."
Norton Aurobindo'yu yaz›s›nda górdú, ayn› Ëekilde biz-

ler de górebilmeliyiz, "Gurudevam burada!" Bizim manevÅ
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óÊretmenimiz de, terk edip gitmiË olan bir óÊrenci iÔin ba-
zen Ëóyle sóylerdi, "Bhaktivinoda ëhåkur bana geldi, ama
onu tan›yamad›m." ManevÅ gózle bakanlar, her yerde tan-
r›n›n izlerini górúrler.

PEK ÇOK GURUDA TEK KRÍSHNA
Bizler gurumuzun mizac›n›n varl›Ê›n› farkedecek góze

sahip olmal›y›z. Mahåprabhu Ëóyle der, mådhavendra pu-
rÏra sambandha dhara jåni. Mahaprabhu, Sånoàiyå bråh-
maòa ile karË›laËt›Ê› zaman, onun bedensel hareketlerini
górúr górmez, bu bråhmaòan›n Mådhavendra PurÏ ile bir
baÊlant›s› olmas› gerektiÊini farketti. Èunlar› sóyledi,
"Onunla baÊlant›s› olmasa, onda bóylesine aËk›n vecd be-
lirtilerini asla góremezdim. Bu Mådhavendra PurÏ'den ge-
liyor olmal›." O hÕlde Krishna Bilincini doÊru óÊrenmeli-
yiz. Äcåryam måì vijånÏyan, manevÅ óÊretmen ay›rt edil-
meyecektir, denir. Yúce Tanr›'dan tek Ëey aËaÊ›ya iniyor,
óyleyse devaml›l›Ê›n tekliÊi góz ard› edilmemeli. Guru bu-
rada olabilir, guru bir baËka bedende de olabilir. Ayn› óÊ-
retmen bize ilham vermek iÔin farkl› bir bedende de gele-
bilir; bize yeni umut ve daha ileri eÊitim vermek úzere ge-
lebilir. Her zaman formdan Ôok óze deÊer verilmelidir. 

Ílk ónce Krishna bilincindeki safl›Ê›n derecesini anla-
y›n. Formun peËinde olanlar sadece taklitÔilerdir; onlar sa-
dece Mahåprabhu'yu sómúrmek isterler, ona hizmet etmek
deÊil. Onlar bizim en kótú dúËmanlar›m›zd›r. Onlar hain-
dir; onlar Mahåprabhu'nun sampradåyas›n›n giysilerini al-
m›Ëlar ve uydurma Ëeyler sóylúyorlar. Bu ucuz pazarlama-
d›r; onlar her yerde dúËúk kaliteli Ëeyleri Ôok ucuza sat›-
yorlar. Onlar en saf Ëeyi elde etmek iÔin iÔsel gereksinim
duymuyorlar (pøjala rågapatha gauravabaíge). Guru
Mahåråj'›m›z Ôok ústún bir Vai£òava idi, buna raÊmen
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çrÏla Bhaktisiddhånta SåraswatÏ ëhåkur her zaman Ëóyle derdi,
"Ben Vai£òava'lar›n hizmetkÕr›n›n hizmetkÕr›y›m."



kendisini yúce bir kul olarak sunmad›. Hep Ëóyle derdi,
"Ben Vai£òava'lar›n hizmetkÕr›n›n hizmetkÕr›y›m." Onun
iddias› buydu. Èóyle derdi, "En yúce adanm›Ëlar benim
gurumdur, onlar Ôok ústúndúr." Ónce gel ve bútún bu Ëey-
leri uygula, ondan sonra amaca ulaËmay› umabilirsin. Bu o
kadar kolay, o kadar ucuz deÊildir. "BirÔok kurtulmuË kiËi
aras›ndan, Lord Krishna'n›n saf kulu Ôok ender karË›m›za
Ô›kar." (koéi-mukta-madhye 'durlabha' eka kù£òa-bhakta)

Krishna bilinci iÔsel birËeydir ve iÔsel gerÔeÊi góreme-
yenler d›Ë kabuÊa deÊer vereceklerdir. Bizler bunu destek-
lemiyoruz. Aksine gerÔek ruhla ilgiliyiz. D›Ëtaki Ëeylere il-
gi duyan z›t unsurlar bize dokunamazlar. Kópekler havla-
yabilirler, ama kópeÊin havlamas›n›n hiÔ ónemi yoktur.
Onlar d›Ëar›yla Ôok fazla ilgili olduklar›ndan, saf olan› ka-
bul edecek, safl›Ê›n ne olduÊunu ay›rt edecek veya Brahmå
ve Mahådevan›n bile ózlem duyduklar› premån›n, Tanr›
aËk›n›n ne olduÊunu ay›rt edecek gerÔek kalp temizliÊine
sahip deÊillerdir.
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Ílk Guru
ityånanda Prabhu ilk manevÅ óÊretmendir. O genel
guru kavram›n› temsil eder. O manevÅ dúnyadaki,

eË iliËkisi (mådhurya-rasa) hariÔ, adanm›Ël›Ê›n ilk dórt
hazz›n› bar›nd›ran guru-tattva ilkesidir. Mådhurya-rasada
ise Baladeva’n›n temsilcisidir, RådhåraòÏ'nin k›z kardeËi
Anaígå MañjarÏ'dir.

Nityånanda'n›n durumu Baladeva’dan daha ústúndúr.
Neden? Çúnkú o premå, ilahÅ aËk daÊ›t›r. Premå nedir?
Premå elde edilecek bútún baËar›lardan daha ústúndúr.
EÊer bir kiËi ilahÅ aËk veriyorsa o zaman diÊerleri ona tÕbi
olmal›d›rlar. EÊer Krishna Mahåprabhu'ya tÕbi ise, o za-
man elbette Balaråma da Nityånanda'ya tÕbidir. Onlar ay-
n›d›rlar, ama yúcelik eklenince, Balaråma Nityånanda
olur. ÍlahÅ aËk daÊ›tabilen, o daha úst górevi yerine getiren,
buraya Nityånanda olarak gelmiËtir. Temelimizin saÊlam
ve doÊru olmas› gerekir. Ancak o zaman úzerine yap› ya-
p›lmal›d›r. Aksi hÕlde yap› olduÊu gibi Ôóker (heno nitåi
vine bhåi rådhå kù£òa påite nåi). Bizler saÊlam temeli Nit-
yånanda Prabhu'dan elde edebiliriz. 

Bir gún Nityånanda Prabhu, çrÏ Chaitanya Mahåprab-
hu'nun Måyåpur'daki evine gelmiËti. Mahåprabhu'nun anne-
si çacÏdevÏ ve eËi Vi£òupriyå-devÏ de diÊer adanm›Ëlarla bir-
likte oradayd›lar. Birden Nityånanda, yar› Ô›plak iÔeri dald›.

Mahåprabhu ona órtúnmesi iÔin hemen bir parÔa kumaË
bulup verdi. Adanm›Ëlar Nityånanda Prabhu hakk›nda bel-
ki yan›lg›ya dúËerler diye kayg›lanm›Ët›. Dolay›s›yla yan-
l›Ë deÊerlendirmeleri ónlemek iÔin Nityånanda Prabhu'dan
kaupÏnas›n›, peËtemal›n› istedi. PeËtemal› parÔalara ay›rd›,
orada bulunan evli kiËilere daÊ›tt› ve Ëu talimat› verdi,

N



çrÏla Nityånanda Prabhu, ilk manevÅ óÊretmen ve genel anlam-
da guru kavram›n›n temsilcisi.



"Onun peËtemal›n›n parÔas›n› kavaca yani t›ls›m olarak ya-
n›n›zda bulundurun ve bir iple kolunuza baÊlay›n veya
boynunuza dolay›n. Lútfen yan›n›zdan ay›rmay›n. Bóyle
yaparsan›z k›sa zamanda duyu kontrolúnde baËar›ya ulaË›r-
s›n›z."

Nityånanda Prabhu aË›r› derecede duyusal kontrole sa-
hiptir. O bu dúnyaya ait hiÔbir Ëey bilmez. Maddesel iliËki-
ler dúnyas›na karË› kay›ts›zl›Ê›, vairågyas› óylesine úst
derecededir ki kad›n erkek ay›rt etmeden aralar›nda Ô›plak
górúnebilir. O nedenle, Nityånanda Prabhu'nun lútfu bizler
iÔin saÊlam bir temel oluËturur. EÊer saÊlam bir temel var-
sa o zaman úzerine búyúk bir yap› inËa edebiliriz. EÊer
Nityånanda'ya inan›rsak, o zaman o inanÔ her túrlú aÊ›rl›Êa
dayanabilir. Bize ihanet etmez. Bu bak›mdan çrÏla Bhakti-
vedånta SwåmÏ Prabhupåda, Bat›l›lar›n Nityånanda'ya
adanmalar› gerektiÊini vurgulam›Ët›r. Ílk ónce onun mer-
hametini elde etmeliyiz. Ondan sonra Rådhå-Krishna'n›n
merhametini kazanabiliriz. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu,
Rådhå-Krishna demektir (ßrÏ kù£òa chaitanya rådhå-kù£òa
nahe anya). Ónce Nityånanda Prabhu'nun merhametini ka-
zan›n, sonra da Gauråíga Mahåprabhu'nun ve sonra çrÏ
Rådhå Govinda'n›n. Bizler kendimizi bu úÔ aËamada yuka-
r›ya Ôekmeliyiz.

Adanm›Ë: Bir kiËi Lord Nityånanda'n›n merhametini
nas›l kazan›r?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: ÍÔinde Gauråíga'ya ve Onun
dhåmas›na, Onun aËk›n úlkesine ve Onun hizmetkÕrlar›na
daha fazla hizmet etme eÊilimi bulan kiËi Nityånanda
Prabhu'nun merhametini elde eder. Gaura-lÏlåya ózel eÊili-
mi olan kiËiye karË› Nityånanda Ôok sevecendir.
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"GAURÄäGA'NIN ADINI ZÍKREDÍN"
Nityånanda Prabhu, Bengal'de kap› kap› dolaËarak Ëóy-

le diyordu, "Gauråíga'n›n ad›n› zikredin! Kulunuz olay›m.
EÊer sadece Gauråíga'n›n ad›n› zikrederseniz beni sat›n
alabilirsiniz. HiÔbir úcret veya koËula gerek kalmadan ba-
na sahip olabilirsiniz." Onun yaklaË›m› bóyleydi. Mahåp-
rabhu PurÏ'deyken, Nityånanda Prabhu'yu Bengal'e gón-
derdi. Ayn› zamanda da Ëóyle dedi, "Krishna'n›n kutsal
ad›n› ya da Krishna'ya adanm›Ël›k hizmetini Bengal'de sen-
den baËka yayabilecek kimse bulamam. Oradakiler daha
Ôok tantrik yóntemle ve smùti ile ilgililer. Bu s›radan Ëey-
lere Ôok ónem veriyorlar. Túm bilgiyi óÊrenip bitirdikleri-
ni dúËúndúkleri iÔin yanlar›na yaklaË›lm›yor. Bu bak›mdan
Bengal vaaz iÔin zor bir bólge. Kimse sen olmadan kitleleri
uyand›ramaz. Úst kastlardan uzak dur ve insanlara
Krishna'n›n kutsal ad›yla yaklaË. Bu iË iÔin en uygun kiËi
sensin."

Nityånanda Prabhu Bengal'e gitti, ancak Krishna'n›n
kutsal ad›n›n yüceliklerini vaaz etmeye Ôal›Ëmadan Gaurå-
íga'n›n ad›n› vaaz etmeye baËlad›. Nityånanda Prabhu
Krishna'n›n oyunlar›n›n, sefih bir ruhun maddesel ahlak-
s›zl›klar›na, yalan ve h›rs›zl›klar›na Ôok benzediÊini dú-
Ëúnme tehlikesi bulunduÊunu górdú. Krishna'n›n oyunlar›
Ôok mahrem yap›ya sahiptir. Kitlelerin Krishna-lÏlån›n saf-
l›Ê›n› anlamalar› Ôok zordur. Kitle zihniyeti, Krishna-lÏlå-
n›n ulaË›lacak en yúksek deÊer olduÊunu kabul edemez. Bu
nedenle, Nityånanda Prabhu Krishna-lÏlå úzerine vaaz ver-
menin zor olacaÊ›n›, oysa Gaura-lÏlå hakk›nda vaaz verme-
nin kolay olacaÊ›n› anlad› Ôúnkú Gaura-lÏlåda Krishna,
Kendisini topluma yaymak iÔin zihninde Ôok fazla serma-
ye ile gelmiËtir. Gauråíga, Krishna'y› yaymak isteyen
dinamo demektir, bu dinamo s›radan insanlara karË› en
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cómert, en yoÊun ac›ma duygusu ve iyilikle, hatta bir
caniye karË› bile en búyúk merhametle Ëarj edilmiËtir. Nit-
yånanda Prabhu onlar›n Gauråíga ile baÊlant› kurmalar›n›
saÊlamak istedi, Ôúnkú o zaman Krishna-lÏlå otomatik ola-
rak avucunun iÔinde olacakt›. Onun iÔin Mahåprabhu'nun
emrettiÊi gibi Rådhå-Krishna hakk›nda deÊil Gauråíga
hakk›nda vaaz vermeye baËlad›. Bu nedenle Nityånanda
Prabhu Ëóyle der, bhaja gauråíga, kaha gauråíga, laha
gauråíga nåma, "Gauråíga'ya ibadet edin, sadece Gaurå-
íga hakk›nda konuËun ve Gauråíga'n›n ad›n› zikredin."

Chaitanya-bhågavata'da, Krishna ile Balaråma ve
Gauråíga ile Nityånanda aras›ndaki iliËkiyi anlatan bir
baËka órnek daha var. çacÏdevÏ rúyas›nda Krishna ve
Balaråma'y› bir tahtta otururken górúr. Nityånanda ise
Balaråma ile savaËmaktad›r, "O tahttan aËaÊ›ya in. Art›k
Dvåpara yuga'da deÊiliz. Kali ÔaÊ› geldi ve benim Efen-
dim Gauråíga o tahtta senin yerini almal›. Sen aËaÊ›ya in!"
Balaråma karË› Ô›kmaya baËlad›. "Hay›r, hay›r, neden
aËaÊ›ya inelim? Bu tahtta onca zamand›r oturuyoruz." Nit-
yånanda Prabhu Onu zorla aËaÊ›ya Ôekti, Balaråma ise ya-
vaËÔa boyun eÊdi. Nityånanda Prabhu Ëóyle dedi, "Art›k o
yeri Efendim Gauråíga almak istiyor. Onun ÔaÊ› geldi."
Bu da gósterir ki Nityånanda Gauråíga'ya Ôok dúËkúndúr.
O Ëóyle der. "Krishna Ôok uzaklarda. Benim Efendim Ga-
uråíga'd›r."

Bu bak›mdan Nityånanda Prabhu'ya búyúk minnet duy-
mal›y›z, Ôúnkú O bizlerin gurusudur. Ve gurunun lútfu óy-
lesine ónemlidir ki Raghunåtha Dåsa GoswåmÏ Ëóyle der,
"Ey, RådhåraòÏ, senin lútfunu istiyorum. Sen olmadan,
Krishna'y› tek baË›na istemiyorum. Krishna'y› sensiz asla
istemem." Bir adanm›Ë›n saÊl›kl› yaklaË›m› bóyle olmal›-
d›r. çrÏla Vißvanåtha CakravartÏ ëhåkur, Gurvå£éakam'da
bunu Ëóyle aÔ›klam›Ët›r:
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yasya prasådåd bhagavat-prasådo
yasyåprasådåt na gatiè kuto 'pi
dhyåyaì stuvaìs tasya yaßas tri-sandhyaì
vande guroè ßrÏ-caraòårvindam 

"çrÏ gurudevan›n lotus ayaklar›n›n ónúnde eÊilirim.
Onun lútfuyla, Krishna'n›n lútfuna ulaË›r›z; onun lútfu
olmasa kaybolur gideriz. Bu nedenle her zaman ßrÏ
gurudeva úzerinde meditasyon yapmal›y›z ve merhameti
iÔin dua etmeliyiz."

çrÏ gurunun pozisyonu budur, onun lútfuyla herËeyi
elde edebiliriz, Krishna'n›n lútfunu elde edebiliriz, onun
lútfu yoksa, baËka umudumuz kalmaz. Dolay›s›yla, bize
Krishna bilinciyle ilk baÊlant›y› saÊlayan kiËiye bu Ëekilde
sayg› duymal›y›z.

GURU OYUNCAK BEBEK DEÁÍLDÍR
Ama bir yandan da gurudevaya sayg› sunarken gurunun

oyuncak bebek olduÊunu, cans›z bir figúr olduÊunu dúËún-
memeliyiz. Sadece belli bir figúre aËina olduÊumuz ve onu
gurumuz olarak kabul ettiÊimiz iÔin yolumuzu ËaË›rmama-
l›y›z. Ónemli olan onun sóylediÊi Ëeyler, verdiÊi direktif-
lerdir. Bizi kalbimizin en derin yerinden cezbeden budur.
Ben bu beden deÊilim. Ben soru soran›m. Soru soran› so-
rulan Ëeye cezbederek tatmin eden Ëey her neyse, o Ëeyi
guruda bulmaya Ôal›Ëmal›y›m. Maddesel hesaba gúvenme-
meliyim. Ben bu beden deÊilim. Kimim ben, kim bu
óÊrenci? Sadece bu beden, bu figúr, bu renk, bu kast m›-
y›m? Veya bu mizaÔ, bu bilimsel ve entellektúel dúËúnce
miyim? Hay›r. Ben aramaya gelmiË olan›m. ÍÔimdeki Ëah›s
kim, gurunun iÔindeki Ëah›s kim? Bu konunun tam fark›n-
da olmal›y›z. ÍÔsel olan Ëey nedir? Onu almaya geldim.
Kendi Ô›kar›m›z›n fark›nda olmal›y›z.
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Bir góreli ilke vard›r, bir de mutlak ilke. Formu devre
d›Ë› b›rakmak zorunday›z, forma kulak asmamal›y›z; da-
ima ruha sar›lmal›y›z. Aksi hÕlde forma tapanlar, puta ta-
panlar hÕline geliriz.

GURU: GÓZE GÓRÚNENDEN FAZLASI
ManevÅ óÊretmenle baÊlant›n›n ebedÅ olduÊu kuËkusuz

sóylenen bir Ëeydir (cak£udåna dilo yei, janme janme
prabhu sei). Ancak gurumuzu, fiziksel duyular›m›zla alg›-
lad›Ê›m›z górúntú ile ózdeËleËtirmemeliyiz. Onunla ilgili
iÔsel ózdeËleËtirmemiz, górúËúmúzún geliËmesi ólÔúsúnde
netlik kazanacakt›r. Górme kapasitemiz art›nca ve madde-
selden aËk›n Ëekle búrúnúnce, onun górúnúËú de buna
baÊl› olarak deÊiËecektir.

Bir adam en d›Ëta úniformas›yla, sonra bedeniyle, sonra
zihniyle, sonra akl›yla tan›n›r. Gózúmúz etraftakileri doÊru
górecek Ëekilde geliËtikÔe górdúÊúmúz Ëeylerin Ôehresi de
deÊiËecektir. Krishna Ëóyle der, åchåryaì måì vijånÏyån,
"Asl›nda åchårya olan Benim." Bu tanr›n›n iËlevidir ve
deÊiËik aËamalarda farkl› formlar olabilir. Farkl› åchårya-
lar ayn› anda Ôal›Ëabilirler.

Bilgi, ideal, inceden kabaya doÊru geliËir. Ve gózún
górme derinliÊi, farkl› åchåryalar›n farkl› górüntülerini
gózler ónúne serer. Ídrak súreci iÔinde zamanla, en ústún
pozisyondaki farkl› rasalara ulaË›r. Aksi hÕlde bilgimiz
maddesel alg›lamaya dayan›r. Ve maddesel alg›lamay› ma-
neviyata dayatmak suÔtur, bilgisizliktir, hatad›r.

GerÔeÊi, duyular›m›za sunulan fiziksel formla
ózdeËleËtirmenin penÔesinden kendimizi kurtarmal›y›z.
Gózlerimiz bizi kand›r›r; bize doÊru formu veya rengi ve-
remez. Kulaklar doÊru sesi veremez. Somut gerÔek, duyu-
lar›m›z›n alg›s›n›n ótesindedir. O hÕlde, o Ëey nedir? Son
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derece aËaÊ› bir durumda olduÊumuz iÔin, oraya, iÔsel dún-
yaya sadece bir gurunun yard›m›yla yavaË yavaË gidebiliriz.

Ancak gurumuzu nas›l tan›yacaÊ›z? O k›Ë›n belli bir
giysi giyer, yaz›n bir baËka giysi giyer. EÊer d›Ë giysiye
Ôok fazla ónem verirsek ne yapmam›z gerekir? Giysinin
bedenin vazgeÔilmez parÔas› olduÊunu mu dúËúnmeliyiz?
Guru bizim karË›m›za belli bir beden iÔinde Ô›kar. Farze-
din guru genÔ bir adam olarak górúndú. YaËl› bir adam
olunca ve genÔ form farkl› bir forma dónúËúnce, onu nas›l
tan›yacaÊ›z? Nas›l ay›rt edeceÊiz? Dahas›, bir doÊumda
belli bir bedende górúnmúË olabilir ve bir baËka zaman
farkl› bir bedende górúnebilir. Ayn› guru farkl› zamanlar-
da farkl› górúnebilir. Onu nas›l tan›yacaÊ›z? D›Ë› dikkate
almay› b›rak›p iÔe gitmeliyiz. 

EÊer etten ve kandan ar›nm›Ë isem ve salt ince beden
iÔinde yaË›yorsam o zaman gurumu da orada ince beden
iÔinde bulurum. Yar› tanr›lar, gåndharvalar ve siddhalar,
cennet gezegenlerindeki múkemmel varl›klar da kendi
gurular›na sahipler, ama maddesel bir bedene sahip
deÊiller, guru da maddesel bedene sahip deÊil.

O hÕlde, d›Ësal alg›lamay› eleyerek iÔe girmeliyiz,
geliËmekte olan bir óÊrenci iÔin ónemli olan da budur. Bu
gurumuzun fiziksel formuna ald›r›Ë etmemek anlam›na
gelmez. Ancak as›l ónemli olan iÔtedir. Gurunun art›klar›-
na ibadet etmeliyiz: ceketine, Ôizmesine, sandaletine. Ama
bu, ayakkab›s› bedeninden ústúndúr anlam›na gelmez; biz
onun Ëahs›na hizmet etmeliyiz. Ayn› Ëekilde, eÊer onun
iÔin fiziksel hizmet yapmaya hevesliysek, eÊer ayaÊ›na
masaj yapmak istiyorsak ve o da arzu etmiyor ve "Hay›r,
hay›r, hay›r," diyorsa o zaman ne yapmal›y›z? Ona olan
iÔsel itaatimiz daha üstün olacakt›r. Bu Ëekilde kabadan in-
ceye doÊru geliËmeliyiz.
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Guru kimdir? Nerede bulunur? Ídeali nedir? Asl›nda
benim ne yapmam› istiyor? Bunlar kulaÊ›m›zdan eksik ol-
mamal›. Sadece resmÅ baÊl›l›k iÔinde olmamal›y›z. Mane-
vÅ yolu istiyoruz. ManevÅ insan, manevÅ idrake ulaËmak
iÔin manevÅ dúnyaya gidiyor. Bunlar›n hepsi manevÅ al›-
ËveriËtir. Ve eÊer ózún iÔ dúnyas›na gitmek istiyorsak yol-
culuÊumuz s›ras›ndaki túm dúnyasal kavramlar, ister fizik-
sel olsun, ister zihinsel veya entellektúel olsun, elenmelidir.

ÍLERLEME: ELEME VE KABUL ETME
Bizim gerÔek ilerlememizi, yaËam›m›z›n gerÔek amac›-

n› bu yaklaË›m belirleyecektir. Doyumumuz, daima iÔeri-
den gelir. EÊer bir kiËi o ipi yakalayabilirse, o zaman gidip
daha ústún olan manevÅ niteliÊe sahip Ëeyleri elde edebilir.
ManevÅ óÊretmenin gúzel yap›s›n›, stilini, hareket tarz›n›
ve entellektúel yard›m›n› takdirle karË›layabiliriz ve daha
pek Ôok Ëey beÊenimizi Ôekebilir. Ama fark›ndal›Ê›m›z›n
en úst odak noktas› ne olmal›d›r? UÊruna herËeyi d›Ëlaya-
caÊ›m›z en ústún amac›m›z ne olmal›d›r?

Ílerleme; eleme ve kabul etme anlam›na gelir. Ve ruha-
nÅ yaËam›m›z her zaman dinamik birËey olmal›d›r; aksi
hÕlde ólü say›l›r›z. Ílerleme; kabul etme ve eleme demek-
tir. Bilim adamlar› da "en gúÔlúnún hayatta kalmas›" yani
doÊal seleksiyon teorisi iÔin ayn› Ëeyi sóylerler. DoÊa baz›
Ëeyleri seÔer, baz›lar›n› da eler. YaËam dinamiktir; bizler
dinamik bir dúnyada yaË›yoruz. Her yerde kabul etme ve
eleme ile karË›laË›yoruz. Bu ilerlemedir. YaËam›m›z
geliËtirici olmal›d›r, duraÊan deÊil.

Nityånanda Prabhu'nun lútfunu elde etmek iÔin elimiz-
den geldiÊi kadar çrÏ Gauråíga Mahåprabhu'nun karakte-
rini incelemeye, Ona hizmet etmeye, Onun dhåmas›na hiz-
met etmeye, Onun kullar›na hizmet etmeye Ôal›Ëmal›y›z.
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Bu bizim kolayl›kla Nityånanda Prabhu'dan puan elde et-
memizi saÊlar. Ve Ëimdi iÔinde bulunduÊumuz aËamada her
zaman Ôok fazla say›da gúnlúk uÊraË karË›m›za Ô›kar, ancak
biz her zaman en ústún ideali baË›m›z›n úzerinde taË›mal›-
y›z. Bu idealle ilerleme yapabiliriz. Ídealimiz, en ústún mo-
delimiz yaËamdaki herËeyimizdir. Ínsan›n yaËam›ndaki en
búyúk zenginlik, en ústún ideal kavram› ile tan›Ëm›Ë olmak
ve o amac› gerÔekleËtireceÊi yolda bulunmakt›r. 

çrÏla Raghunåtha Dåsa GoswåmÏ Ëóyle dua eder, "Ben
tek Ëey iÔin ózlem duyuyorum. Gúnü geldiÊinde Rådhikå
ile Mådhava'n›n bútún ihtiËamlar›yla oyun oynad›klar›
boyuta buyur edilebilme umudunu besliyorum." Bizim
amac›m›z bu olmal›d›r. Bu, Raghunåtha Dåsa GoswåmÏ'nin
gurusuna duas›nda mevcuttur:

O Ëóyle der:

nåma-ßre£éhaì manum api ßacÏ-putram atra svarøpaì
røpaì tasyågrajam uru-purÏì måthurÏì go£éavåéÏm
rådhå-kuòàaì giri-varam aho rådhikå-mådhavåßåì
pråpto yasya prathita-kùpayå ßrÏ guruì taì nato 'smi

"Ben ßrÏ gurudevaya karË› her bak›mdan borÔluyum.
Neden mi? O bana Ôok fazla Ëey verdi. Bana Krishna'n›n
kutsal ad›n›n en ústún kavram›n›, iÔinde en ústún dúËúnce-
yi, ózlemi, ideali herËeyi bar›nd›ran sesin en ústún formu-
nu verdi. Sonra da mantra verdi." Ad orada mantran›n
iÔinde. Ad olmadan mantra hiÔbir Ëey ifade etmez. EÊer
Krishna'n›n ad› Ô›kar›l›rsa ve baËka bir adla deÊiËtirilirse,
mantra z›t sonuÔ verir. Krishna'n›n ad› herËey demektir.
Ve ad, mantran›n iÔerisinde belli bir Ëekilde, bir túr dua gi-
bi ifade edilir.

Ve sonra Ëóyle der, "O bana; yúce kurtar›c›n›n, çacÏ
Anne'nin oÊlunun, Krishna-lÏlån›n yónúnú góstermek iÔin
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alt›n renkli bir daÊ gibi duran çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
hizmetini verdi. Ve gurudeva beni Mahåprabhu'nun can
dostu, ózel yard›mc›s› ve Rådhikå'n›n en gózde arkadaË›
Lalitå-devÏ'nin temsilcisi olan Svarøpa Dåmodara'n›n lotus
ayaklar›na getirdi.

"Ard›ndan, rasay›, yani en ústún ilahÅ aËk türlerini
daÊ›tma emri alm›Ë olan çrÏ Røpa ile baÊlant› kurmam›
saÊlad›." VaidhÏ-bhakti, Lord'a korku ve sayg› ile ibadet
etme, daha aËaÊ› mertebededir. Oysa rågånuga-bhakti,
kendiliÊinden ortaya Ô›kan aËk, kalbin o en gizli uÊraËlar›,
çrÏla Røpa GoswåmÏ vas›tas›yla daÊ›t›ld›. Mahåprabhu, çrÏ
Røpa'y› en iyi rågånuga-bhakti uygulay›c›s› kabul etti. 

Dåsa GoswåmÏ Ëunlar› sóyler, "Sonra, gurumun lútfuy-
la, pozisyonumuzu rågånuga-bhaktiye góre dúzenleyen
çrÏla Sanåtana GoswåmÏ'nin beraberliÊine mazhar oldum.
O vaidhÏ-bhakti yolunu aÔ›klar ve bizlere sambandha-jñå-
nay› yani neyin ne olduÊunu aÔ›klayan, Ôevre ile doÊru Ëe-
kilde iliËki kurma bilgisini verir." Sonra Ëóyle der, "Guru-
deva bana Rådhå ile Govinda'n›n Oyunlar›n›n geÔtiÊi yer
olan Mathurå Maòdala'y› vermiËtir; orada orman, tepeler,
her sarmaË›k, Ôal›, kum zerresi, her biri Rådhå-Krishna
lÏlåya aËinad›r ve ben bak›Ë›m› nereye Ôevirsem, onlar bana
Rådhå ile Govinda'y› hat›rlamamda yard›mc› olurlar. Bun-
lar›n hepsini gurudevamdan ald›m: Vùndåvana, ineklerin
ve sútÔúlerin kóylerinin bulunduÊu yerdir. Ben onlar›n
dostluklar›yla, yap›lar›yla ve Krishna'ya olan aËklar›yla
yak›nl›k kuruyorum.

"Gurudevan›n lútfu sayesinde, Rådhå ile Govinda'n›n
en sevdikleri oyun yeri olan Rådhå-kuòàa ile ve Ëu búyúk
Govardhana ile tan›Ët›m. Ve son olarak o bana, bir gún
çrÏ çrÏ Rådhikå ile Mådhava'n›n hizmetini elde ede-
bileceÊim konusunda umut verdi. Túm bu gúvenceler bana
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gurudevam taraf›ndan verildi, bu bak›mdan onun lotus
ayaklar› ónúnde en derin sayg›lar›mla baË›m› eÊiyorum."

O hÕlde bizler, bútún bu ruhanÅ konular›n bilincindey-
sek, o zaman gurudevam›za doÊru bir Ëekilde yaklaËm›Ë
olduÊumuzu dúËúnebiliriz. Gurumuz nedir? Misyonu
nedir? ÍÔerik hep bunlarla doludur. Bunlar olmadan Ô›kar›-
m›z olabilir mi?

ISKCON NEDÍR?
Adanm›Ë: Uluslararas› Krishna Bilinci DerneÊi

(ISKCON) hakk›nda pek Ôok górúË var. Ama ISKCON'la
ilgili gerÔek górüË ne olmal›d›r? 

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bu ayette Raghunåtha Dåsa
GoswåmÏ ISKCON'un ne olduÊu hakk›nda gerÔek bilgi
veriyor (nåmaßre£éhaì manum api ßacÏ-pøtram atra
svarøpaì). ISKCON bu Ôizgiden sapmamal›d›r. Bizler bu-
raya kendimizi kand›rmaya gelmedik, iÔsel doyum iÔin
geldik. ISKCON herkesin iÔsel talebini karË›layacakt›r,
hatta sebzelere ve taËlara kadar uzan›p onlar› Mahåprab-
hu'nun ve goswåmÏlerin ayaklar›na gótúrecektir. Kóy kóy,
herkese, her yere ulaË›lacakt›r, "Krishna'n›n ad›n› zikredin!
Mahåprabhu'nun bayraÊ› alt›nda toplan›n!" Bu dúnya Ôa-
p›ndaki górkemli misyon búyúk baËar› saÊlayacakt›r; gók-
lere ulaËacak, Dúnya'y› ve diÊer gezegenleri saracakt›r.
Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda'n›n amac› buydu, bunu
anl›yor ve takdirle karË›l›yoruz. 
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Toplum Bilincine
KarËı Tanrı Bilinci

ÓÊrenci: ManevÅ gerÔeÊi aray›Ë s›ras›nda kiËi yaËam›n
en yúksek amac›na doÊru ilerlemek iÔin bir dinÅ misyona
kat›labilir. Ancak bir súre sonra, bólúcú politikalar ilerle-
me yoluna engel koyabilirler. O toplum iÔerisinde, madde-
ci kayg›lar›n ruhanÅ ideallere góre óncelikli olduÊunu gó-
rebilir. EÊer baËka yóne bakma gereÊi hissederse, baË›nda-
ki otoriteler ona, aranacak daha yúksek gerÔek olmad›Ê›n›
sóyleyebilirler. Ayr›ca eÊer toplumu terkederse ciddi tep-
kilerden dolay› ac› ÔekeceÊi konusunda uyar›labilir. Top-
lumun temelini oluËturduÊuna inand›Ê› ideali iÔtenlikle iz-
lediÊi iÔin d›Ëlanabilir, isyankÕr olarak damgalanabilir. Bu
kiËi otoritelerin uyar›s›n› góz ard› ederek iÔinde bulunduÊu
toplumu terk etmeyi mi góze almal›d›r, yoksa toplum iÔin-
de kalmaya m› Ôal›Ëmal›d›r?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ílerleme, eleme ve yeniyi ka-
bul etme demektir. Bu nedenle, góreli (relative) ve mutlak
(absolute) aÔ›dan bir Ôat›Ëma sóz konusu olunca, góreli
olan bir kenara b›rak›lmal› ve mutlak olan kabul edilmeli-
dir. Farzedin ki Amerikal›s›n›z, ama kalben bir sosyalistsi-
niz. Genel yaËant›n›zda, bir Amerikal› olarak uyum iÔinde
yaËars›n›z, ancak kapitalistler ve sosyalistler aras›nda bir
Ôat›Ëma olduÊunda hangi taraf› tutars›n›z: sosyalist taraf›
m› yoksa kapitalist taraf› m›?

Ínanc›n›z sosyalistin inanc›d›r. ÇoÊunluÊu kapitalist
olan bir úlkede yaË›yorsunuz. Íki parti aras›nda farkl›l›k
yoksa Ôat›Ëma da yoktur, ancak bir Ôat›Ëma olduÊu zaman
hangi taraf› tutacaks›n›z? ÍÔsel olarak kendinizi bir sosya-



list olarak tan›mlayabilirsiniz, ancak bar›Ë uÊruna ve úlke-
nin Ô›kar› iÔin bunu d›Ë olarak ifade etmeyebilirsiniz. Ama
farzedin ki siz tam bir sosyalistsiniz. Ílkelerinize, sosyalist-
lere olan inanc›n›z›n safiyetine sad›k kalmaya Ôal›Ëacaks›-
n›z. Úlkeyi terketmeye ve sosyalistlere kat›lmaya Ôal›Ëa-
caks›n›z. 

O hÕlde mutlak ve góreli, farkl› iki Ô›kar s›n›f›d›r. Ve
bizler mutlak Ô›kar›n Ôok daha ónemli olduÊunu dúËúnúyo-
ruz. Ínanc›m›zda samimi olmal›y›z. Etraf›m›zdaki Ëeyler
bize uymuyorsa bazen b›rakmak zorunda kal›r›z. Ayn› Ëe-
kilde, Krishna bilinci hareketinin safl›k kavram›nda, yani
Vai£òava inanc›nda bile safl›k ve form vard›r. Form, Ëu an-
ki durumumu súrdúrmede genel olarak bana yard›mc› ol-
mas› bak›m›ndan gereklidir. Bunun yan›s›ra, sahip oldu-
Êum 'daha ústún ideal' kavram› beni daima ilerlemeye, da-
ha ileriye gitmeye yóneltecektir ve nereye gidersem gide-
yim, daha búyúk modeli, daha búyúk ideali izlemem gere-
kir. ManevÅ, ruhanÅ yaËam geliËtiricidir, duraÊan deÊildir.
Anl›yor musun?

ÓÊrenci: Evet.

KATOLÍKLER, PROTESTANLAR VE PURÍTANLAR
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: GeliËtiricidir. Biz sådhana ya-

ni ruhanÅ uygulama aËamas›nday›z ve yaËam›m›zda geli-
Ëim isteriz. Íleriye gitmek isteriz, geriye deÊil. Kurallar Ëu
anki durumumu korumama yard›mc› olur, ideale olan
olaÊanústú yak›nl›Ê›m ise beni ónlere doÊru iter. Pek Ôok
misyonda Ôok say›da ilerici partinin olmas› gibi: Ílerici
Komúnist, Ílerici Hristiyan. Ílk ónce Katolikler vard›, son-
ra Protestanlar, tekrar Puritanlar, Hristiyanl›k bu Ëekilde
geliËti. O hÕlde, doÊru Ëekilde geliËme var, yanl›Ë Ëekilde
geliËme var. çrÏ Krishna'y› aray›Ë dinamik ve canl›d›r, bu
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nedenle uyarlama ve tekrar uyarlama her zaman súrmekte-
dir. Biz de Ëimdiki pozisyonumuzu ona baÊl› olarak
deÊiËtirmeliyiz, bóylece buraya gelmemize neden olan ús-
tún ideali feda etmek zorunda kalmay›z.

DoÊan›n dúzenlemesi sonucu bir kiËi belli bir úlkede
doÊar, ancak yúksek ideali bazen ondan úlkeyi terketmesi-
ni ister. Einstein, yaËam›n›n yúksek ideali uÊruna Alman-
ya'y› terkedip Amerika'ya gitmek zorunda kalm›Ët›. Dún-
yada buna benzer pek Ôok durum var. Ídeal herËeydir. Bir
insan›n en ústún ideali onun en deÊerli múcevheridir. En
deÊerli taË›m›z idealimizdir.

Kutsal metinlerde Ôok Ëeyler tavsiye edilir, ancak on-
lar bizleri gerÔeÊe dolayl› olarak yúkseltmek iÔindir
(sva-dharme nidhanam ßreya). Belli bir aËamada yak›n ar-
kadaËlar›m›z uÊruna yúksek idealimizden vazgeÔmemiz
ónerilir. Oysa Bhagavad-gÏtå'da Krishna'n›n son talimat›
Ëudur: sarva dharmån parityajya måm ekaì ßaraòaì
vraja: "EÊer en ústún ideali korumak gerekiyorsa, arka-
daËlar›n› terketmelisin. Bana teslim ol. Ben kutsal metinle-
rin gerÔek anlam›y›m." En yúksek idealistler úlkelerinden,
ailelerinden, dostlar›ndan, herËeyden vazgeÔerler, ancak
ideallerinden vazgeÔemezler.

Bhagavad-gÏtå'da Krishna der ki, "KiËinin kendi góre-
vini yaparken ólmesi, baËkas›n›n górevini yapmaya
Ôal›Ëmas›ndan daha iyidir." Bu góreli dúËúnceyi anlaman›n
bir aËamas›d›r. Bhagavad-gÏtå'da mutlak dúËúnce de veril-
miËtir: sarva dharmån parityajya måm ekaì ßaraòaì
vraja. Krishna der ki, "HerËeyi b›rak. DoÊruca Bana gel."
Bu devrimci yoldur. Bu mutlakt›r. Ve Ëu ise górelidir:
"Kendi klan›na baÊl› kal. Onlar› terketme." Bu ulusal
kavramd›r. Ulus bilinci ve Tanr› bilinci vard›r, toplum bi-
linci ve Tanr› bilinci. Tanr› bilinci mutlakt›r. EÊer toplum
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bilinci Tanr› bilincinin geliËmesini engelliyorsa, geride
b›rak›lmal›d›r. Bu çrÏmad-Bhågavatam'da da onaylan-
m›Ë›r (5.5.18):

gurur na sa syåt sva-jano na sa syåt
pitå na sa syåj jananÏ na så syåt
daivaì na tat syån na patiß ca sa syån
na mocayed yaè samupeta-mùtyum

"EÊer bir manevÅ óÊretmen, akraba, ebeveyn, koca ya
da yar› tanr› bizi tekrarlanan doÊum ve ólúmden kurtara-
m›yorsa derhal terk edilmelidir." Kald› ki s›radan Ëeyler.
Guru bile terk edilmelidir. KiËi kendi ruhanÅ rehberinden
bile vazgeÔmek zorunda kalabilir, Bali Mahåråj'›n duru-
munda olduÊu gibi. Ya da akrabalar›ndan vazgeÔmesi ge-
rekebilir, Vibhi£ana'n›n durumunda olduÊu gibi. Prahlå-
da'n›n durumunda baba terk edilmelidir ve Bharata
Mahåråj'›n durumunda sóz konusu annesidir. Khaévåíga
Mahåråj, yar›-tanr›lar› terk etmiËti ve yajña-patnÏler
(bråhmana'lar›n kar›lar›), Mutlak Èahsiyete ulaËma Ôaba-
s›yla kocalar›n› terk ettiler.

Topluma, sadece bize yard›mc› olsun diye ihtiyaÔ duya-
r›z. EÊer topluma olan yak›nl›Ê›m›z bizi aËaÊ›da tutuyorsa,
o zaman terk edilmeli ve biz de ileriye doÊru yúrúyúËúmú-
zú súrdúrmeliyiz. Mutlak dúËúnce ve góreli dúËúnce var-
d›r. Aralar›nda Ôat›Ëma olduÊu zaman góreli olan terk edil-
meli, mutlak olan kabul edilmelidir. EÊer iÔsel sesim, ma-
nevÅ bilincim bu túr bir beraberliÊin bana gerÔekten de yar-
d›mc› olamayacaÊ›na karar verirse, o zaman vazgeÔmek
iÔin ve manevÅ bilincimin beni yónelttiÊi hedefe koËmak
iÔin ac› bir ihtiyaÔ duyar›m. BaËka túrlú bir yol ikiyúzlúlúk
olur ve gerÔek geliËimimi engeller. EÊer giriËimimizde sa-
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mimi isek, o zaman yeryúzúnde kimse bizi engelleyemez
ve kand›ramaz; bizler sadece kendimizi kand›rabiliriz
(na hi kalyåòa-kùt kaßcid durgatiì tåta gacchati). Bizler
kendi benimize karË› dúrúst olmal›y›z ve Yúce Lord'a karË›
dúrúst olmal›y›z. ÍÔten olmal›y›z.

GURUNUN AYRILIÈI 
ÓÊrenci: ManevÅ óÊretmenin kayb›ndan sonra, óÊren-

ciler onun misyonunu nas›l devam ettirmelidirler?
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Vicdan›n›z› ihmal etmemeniz

gerekir. Úlkenizi, insanlar›, Ëerefinizi kurtarmak iÔin asker
olarak savaËa gidebilirsiniz. Çevreniz sizin keyfinize baÊl›
deÊildir. Çevre aË›r› derecede rahats›z edici olabilir, ama
buna katlanman›z gerekir. SavaË alan› ne kadar karmaË›k
olursa olsun, asker olarak savaËmak zorundas›n›z. Aksi
hÕlde kendi amac›n›za inanc›n›z yok demektir.

Huzursuzluklar olabilir. Asl›nda olmal›d›r demeliyiz.
Hatta adanm›Ëlar aras›nda Ôat›Ëmalar bile olabilir, ancak
bútún anlaËmazl›klara raÊmen Mahåprabhu hakk›nda vaaz
vermeyi b›rakmamal›y›z. Huzursuzluk mutlaka olacakt›r
Ôúnkú sevgili gurumuz aram›zdan ayr›ld›. BaË›m›za bóyle-
sine búyúk bir lanet yaÊm›Ëken huzur iÔinde yaËamak m›
istemeliyiz? Kayb›n ard›ndan huzursuzluklar baËgóstere-
cek, bizler de buna katlanacaÊ›z. HerËeye raÊmen samimi
olmal›y›z; zor olanla doÊru Ëekilde baËa Ô›kmal›y›z. Bu
zorluk bize doÊru yónde gitmeyi óÊretmek úzere geldi.

ManevÅ óÊretmenimizden elde ettiklerimizi sadece kaba
bir deÊerlendirme Ëeklinde anlad›k. Èimdi ise olaylar óyle-
sine geliËti ki kendimizi her aÔ›dan dikkatle incelememiz
gerekir. Kendimizi analiz etmemiz gerekir. Ätma-nik£epa,
óz-analiz baËlam›Ët›r. Deneniyoruz. ManevÅ óÊretmeni-
mizden elde ettiklerimizi hangi yoldan elde ettik? DoÊru
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bir Ëekilde mi yoksa sadece góstermelik olarak m›? Kendi-
mizi ar›nd›rma zaman› geldi, gerÔek óÊrenciler miyiz,
gerÔek múritler miyiz, yoksa d›Ë górúnúËte veya gúnah Ô›-
kar›rken mi onun óÊrencileriyiz, bunlar› s›nama zaman›
geldi. GerÔek óÊrencinin pozisyonu nedir? EÊer bir toplum
iÔinde yaË›yorsak inanc›m›z›n derinliÊi nedir? Hangi tav›r
iÔinde onun óÊretilerini benimsedik? ÍÔimizde ne kadar
derine kók sald›? Dayanma gúcúmúzú s›namak iÔin bir
yang›n Ô›kt›. KabulleniËimiz gerÔek mi? Yoksa taklit mi,
sahte mi? Bu yang›n onu ispatlayacakt›r. 

KARMA ÍLE KUÈATILMIÈ 
Bu bak›mdan olumsuz ortamlardan korkmamal›y›z.

Krishna Bhagavad-gÏtå'da Ëóyle der. "Senin karË›na Ô›kan
bu savaËa, mutlu bir k£atriyå ózlem duyar." (sukhinaè
k£atriyåè pårtha labhante yuddham Ïdùßam). Karmam›z
bizimle yúzleËmeye, bizi kuËatmaya geldi, bundan kaÔ›na-
may›z. Bu rahats›zl›klar kendi karmam›z›n sonucudur;
iÔimizden d›Ëar›ya Ô›kt›lar. O hÕlde kavga etmemeliyiz.
Onunla doÊru Ëekilde baËa Ô›kmal›y›z. Anlad›Ê›m›z›
sand›Ê›m›z Ëeyi daha ayr›nt›l› Ëekilde gózden geÔirmeliyiz.
Herkes kendisine sormal›, "Ben neredeyim? Benim as›l
ihtiyac›m olan Ëey nedir? Ve o gerÔek Ëey iÔin ne kadar
ózlem duyuyorum?" Bútún bunlar ifade edilecek ve insan-
lara duyurulacakt›r. Dolay›s›yla, sådhanan›n yani uygula-
man›n gerÔek alan› budur. Bútún bu zorluklar uygulama-
m›z ve ilerlememiz iÔin gereklidir. Aksi hÕlde, geliËmenin
ne olduÊunu bilemeyiz ve ikiyúzlú oluruz, baËkalar›na da
bu saf olmayan Ëeyi veririz. Bu nedenle kendimizi ar›nd›r-
mam›z iÔin huzursuzluklar›n ortaya Ô›kmas› gereklidir.

Ve Tanr› hatas›zd›r. O Ôevreye húkmeder. Çevre bizim
sorumluluÊumuzda deÊildir. Çevrenin sorumluluÊu bizle-
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rin omuzlar›nda deÊildir. Bizim sorumluluÊumuz salt
kendi iÔimizdedir. Çevre Lord'un ellerindedir. O bana hiÔ
haks›zl›k yapmad›. EÊer ben samimi isem, o zaman kendi-
mi bu Ôevre iÔerisinde uyarlamal›y›m ve inanc›m› Onun
ónúne koymal›y›m. VatanseverliÊimiz, savaË koËullar›nda-
ki dayan›kl›l›Ê›m›zla s›nanacakt›r. GerÔek asker olup
olmad›Ê›m›z› anlamak iÔin s›nava al›nacaÊ›z.

HerËey gelebilir, ama katlanmal›y›z. HiÔbir koËulda
Lord'umu, gurumu, Gauråíga'm› Rådhå-Govinda'm› unut-
mamal›y›m. Her túrlú elveriËsiz koËulda baË›m dik olarak
Ëóyle demeliyim, "Evet! Ben o topluluÊun, o sampradåya-
n›n hizmetkÕr›y›m. Herkes beni terk edebilir, ama ben tek
baË›ma ayaktay›m!" KoËullar ne olursa olsun, bu tav›rla
yolumuza devam etmeliyiz. O zaman ilgi benim yarar›ma
úzerimde toplan›r, "Evet, bóylesine bir s›nanma ortam›nda
o hÕlÕ orada." Ústlerimiz bizden hoËnut olacaklard›r.

Kendimizi analiz etmeliyiz. Ne kadar benciliz? Kalbi-
mizde hÕlÕ var olan istenmeyen kótú al›Ëkanl›klar›m›z›n,
anarthalar›n yúzdesi nedir? D›Ëar›ya Ô›kmas› ve farkl› Ëe-
killerde elenmesi gereken ve gerÔek inanÔla kar›Ëm›Ë olan
karman›n, jñånan›n, zihinsel arzular›n ve diÊer kirli Ëeyle-
rin oran› nedir? EÊer gerÔek iyiyi istiyorsak, kimse bize en-
gel olamaz. Bu ruhla hareket etmeliyiz, iËte o zaman neyin
ne olduÊunu anlayabiliriz.

ÍSA VE YEHUDA 
Hatta Ísa bile izdeËÔilerine Ëóyle dedi, "ÍÔinizden biri

bana ihanet edecek." Yehuda on iki kiËi aras›ndayd›. O ne-
denle Ísa, "Bu gece on iki kiËi iÔinden biri beni dúËman›n
eline teslim edecek," dedi. Bu bile múmkúndúr. Èóyle de-
di, "Hatta sen Peter, horoz ótmeden ónce, úÔ kere beni in-
kÕr edeceksin." "Ah! hay›r, hay›r, hay›r. Seni inkÕr ede-
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mem." Ancak Lord adanm›Ë›n gururuna tahammúl etmez.
O teslimiyet ister, tam teslimiyet. "Hay›r, hay›r," dedi, Pe-
ter, "Ben senin sad›k hizmetkÕr›n›m." KiËide bu túrlú bir
ego da bulunmamal›. Lider olan Peter'in de maskesi dúËtú.
Demek ki Lord, gururun hiÔbir túrlúsúnú hoËgórmez.

Adanm›Ëlar Lord'un ellerinde araÔtan ibarettirler. Bir
Múslúman kral bir keresinde bir 'evet efendimci' ÔaÊr›s›n-
da bulunmuËtu. Eskiden krallar›n saraylar›nda dalkavuk
bulunurdu. Kral ne derse, evet efendim derdi. Kral bir yal-
takÔ› istediÊini ilan etti ve bir súrú insan gelip iËe baËvur-
du. Kral onlarla górúËmeye baËlad›: "Górevini doÊru dú-
rúst yapabileceÊine inan›yor musun?"

"Evet, yapabilirim."
"Bence doÊru dúrúst yapamayacaks›n."
"Hay›r efendim, yapar›m."
Biri d›Ë›nda hepsine yol verildi. Kral o kiËiye: "Bence

yaltakÔ›l›k górevini yerine getiremeyeceksin," dediÊi
zaman sona kalan adam Ëóyle cevap verdi, "Ben de bóyle
dúËúnúyorum."

"Yok, yok, yok, yapabilirsin, en uygunu sensin."
"Evet, en uygunu benim."
"Hay›r, hay›r, kuËkum var."
"Evet, benim de kuËkum var."
Sonunda Kral Ëóyle dedi, "ÍË iÔin uygun olan adam iËte

budur."
Súrekli olarak uygun olduklar›n› iddia edenler daÊ›l›p

gittiler, red edildiler. O nedenle, Tanr›'n›n hizmetinde
ruhumuz bóylesine bir esnekliÊe sahip olmal›d›r. HiÔbir
egoya sahip olmamal›y›z. Elbette, d›Ësal anlamda, Ôúnkú
ruh o en yúksek úlkeye girdiÊinde, kal›c› egomuz iÔimizde
mevcuttur. Onun pozisyonu ayr› birËeydir. Ama bu madde-
sel ego, iËte o hepten eritilmelidir. AteËe at›ld›Ê› zaman ya-
n›p kúl olacakt›r.
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Ve gerÔeÊe ulaËma amac›m›zda kararl› olmal›y›z.
Droòåchårya silah uzman›yd›, Påòdava'lar›n astra-
gurusuydu. Bir gún óÊrencilerinin ilerlemelerini s›narken
aÊac›n tepesine sahte bir kuË koydu. KardeËlere teker teker
óne Ô›k›p niËan almalar›n› sóyledi. Yudhi£éhira óne Ô›kt›.
Droòåchårya ona Ëóyle dedi, "KuËu vurmak úzere kendini
haz›rla. Haz›r m›s›n?

"Evet."
"Ne górúyorsun?"
"KuËu górúyorum."
"BaËka Ëey var m›?"
"Evet. Hepinizi górúyorum."
"Sen Ôekil." Sonra kardeËlerden bir baËkas› yaklaËt›.

Droòåchårya ona Ëóyle dedi, "KuËu gózúnden vur. Okunla
hedefi belirlemelisin. NiËan al. Ne górúyorsun?"

"KuË."
"BaËka Ëey var m›?"
"Evet. AÊac› da górúyorum."
"Ya! Ôekil."
Sonra Arjuna geldi. Droòåchårya ona, "Haz›rlan," dedi.
"Evet, Lord'um, haz›rland›m."
"KuËu górúyor musun?
"Evet, górúyorum."
"AÊac›?"
"Hay›r."
"Ne górúyorsun?"
"Sadece baË›n›."
"BaË›n tamam›n› m›?"
"Hay›r."
"Ne górúyorsun?"
"Sadece gózú."
"BaËka Ëey góremiyor musun?"
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"BaËka Ëey góremiyorum."
"Pekala, oÊlum! Okunu f›rlat!"
YaËam›m›z›n amac› bóyle olmal› — yap ya da ól. Beni

korkutmak iÔin ne túrlú koËullar oluËursa oluËsun, korkma-
yacaÊ›m. EÊer benim kendi adamlar›m benim dúËman›m-
m›Ë gibi hareket ediyorlarsa, bu ónemli deÊil. Benim ait ol-
duÊum tek Ëey Odur. Ve O da kimsenin Kendi ortaÊ› olma-
s›na tahammúl etmez. O Mutlakt›r. O benim Mutlak sahi-
bimdir. O ortakl›k kabul etmez. ÍËte bu Ëekilde, manevÅ
vicdan›m›n beni gótúrdúÊú yere gitmeliyim. Tanr›'n›n ira-
desiyle, dostlar dúËman olabilir. DúËmanlar dost olabilir,
ama ben idealime sad›k kalmal›y›m. EÊer geliËen bir yap›-
ya sahipsem, o zaman eleme olmal›d›r ve yeni baËlang›Ôlar
olmal›d›r. Fark›ndal›Ê›m›z súrecinde bu kaÔ›n›lmazd›r. 

Okuldayken herkes s›n›f› geÔmezdi; baz›lar› kal›rd› ve
yeni s›n›f arkadaËlar›yla karË›laËmak zorunda kal›rd›k.
Yine ilerliyoruz ve yeni s›n›f arkadaËlar›yla karË›laË›yoruz,
eskiler arkada kal›yor. Bu Ôok normaldir. Bu bizim onlar›
k›skand›Ê›m›z anlam›na gelmez. Onlara sempati besliyo-
ruz. Onlara yard›m etmek iÔin elimizden geleni yapacaÊ›z.
Ama buna raÊmen bóyle olur. Bizim elimizden birËey gel-
mez; manevÅ yaËam›n yap›s› bóyledir. O hÕlde mutlak ve
góreli ilkeler daima Ôat›Ë›rlar. Adeta birbirleriyle savaË›r-
lar, ama mutlak olan kabul edilmeli, góreli olan ise feda
edilmelidir

ZÍHÍN HAPÍSHANESÍ
Yine de, góreli olan gereklidir. Bir Ôocuk ilkokul óÊret-

menini bútún inanc›yla izlemelidir, yoksa geliËimi engelle-
nir. ÓÊretmeninin ona óÊrettiÊi Ëeylerin yanl›Ë veya yeter-
siz olduÊunu dúËúnmemelidir. Búyúyúnce, daha ileri eÊiti-
mi iÔin baËka bir óÊretmeni kabullenecektir; ancak bu,
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ilkokul óÊretmeninin ihmal edilmesi veya aËaÊ›lanmas› an-
lam›na gelmez. Kendi Ô›kar›m›z iÔin, guru mahåråj'›m›z
taraf›ndan bize verilmiË olan Ëeylere yak›n olan ne bulur-
sak, bizi daha fazla ayd›nlatacak ne bulursak ve guru
mahåråj'›m›zdan duyduklar›m›z› daha net anlamam›za
yard›mc› olacak ne bulursak, kabul edilmelidir.

Aksi hÕlde, zihnimin hapishanesine eÊitimim vas›tas›y-
la neler depolam›Ë olurum? Tanr› sonlu deÊildir. Sonsuz-
dur. Ben ise Onu zihnimin bir húcresine hapsedebildiÊim
kadar›yla m› yetineceÊim? Nedir bu? Fark›ndal›Ê›m canl›
m› yoksa ólú mú? HiÔ geliËme var m›? ManevÅ óÊretme-
nimden ald›Ê›m Ëey — geliËebilir mi? Yoksa geliËme bitti
mi? Art›k daha fazla ilerlememin mümkün olmad›Ê› son-
suz standarda m› ulaËt›m?

EÊer bir kiËi o standarda geldiÊini sóylúyorsa ve
gerÔekleËtirilecek baËka Ëey kalmad› diyorsa o zaman ona
uzaktan sayg›lar›m›z› sunuyoruz. Bizler buna ibadet
etmiyoruz. EÊer bir kiËi iËinin bittiÊini, múkemmeliyete
ulaËt›Ê›n› sóylúyorsa — biz bundan nefret ederiz! Bir
åchårya bile kendisini bir óÊrenci olarak górmelidir,
herËeye sahip bir profesór deÊil. KiËi kendisini daima gú-
venilir bir óÊrenci górmelidir. Bizler sonlu bir Ëeyi deÊil,
sonsuzluÊu tan›maya geldik. O hÕlde, sonlu ve sonsuz bilgi
aras›ndaki bu savaË her zaman súrecektir.

"Anlad›Ê›m Ëey mutlakt›r," diye mi dúËúnmeliyiz. Ha-
y›r! Bilginin sonu gelmedi, daha óÊrenmeliyiz. Brahmå,
Ëahsen Ëóyle der, "Efendim, Senin kudretin taraf›ndan hep-
ten kand›r›ld›m. BoËluktay›m." Sonsuzla temasa geÔen kiËi
Ëunu sóylemeden geÔemez: "Ben bir hiÔim." En belirgin
nokta bu olmal›d›r. GauàÏya Vai£òavismin en búyúk kutsal
yaz›t›n› derleyen çrÏla Krishnadåsa Kaviråja GoswåmÏ
Ëóyle der: purÏ£era kÏéa haite muñi se laghi£éha, "Ben d›Ëk›
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iÔindeki solucandan daha aËaÊ› durumday›m." Bu onun ifa-
desidir ve Ôok iÔtenlikle sóyler. Bir óÊrencinin gerÔek serve-
ti olan, negatif karakterimizi, negatif geliËmemizi ifade et-
mek bizi utand›rmal› m›? Dolay›s›yla, onun taraf›ndan bize
bóylesine negatif bir karakter gósterildiÊi iÔin, onun ayakla-
r›na kapan›yoruz. EÊer biri Ô›kar da, "Ben bútún bilgiyi
bitirdim. Tanr›, Chaitanya benim óÊrencimdir," derse dún-
yadaki en búyúk dúËman kabul edilerek vurulmal›d›r!
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"Size Emrediyorum 
— Guru Olun!"

çrÏmad-Bhågavatam'da Ëu ifade yer al›r (10.31.9):

tava kathåmùtaì tapta-jÏvanaì
kavibhir Ïàitaì kalma£åpaham
ßravaòa-maígalaì ßrÏmad-åtataì
bhuvi gùòanti te bhøri-då janåè

"Ey Krishna, Senin sózlerinin nektar› ve oyunlar›n›n óy-
kúleri, bu maddesel dúnyada ac› Ôeken bizlere hayat verir.
Bu nektar yúce ruhlar taraf›ndan bútún dúnyaya yay›l›r ve
bútún gúnahkÕr tepkileri yok eder. ÍÔinde túm iyilikleri ba-
r›nd›r›r ve manevÅ kudretle doludur. Tanr›'n›n bu mesaj›n›
yayanlar kuËkusuz insan toplumu iÔin en búyúk yard›m Ôa-
l›Ëmas›n› yap›yorlar, onlar en cómert hay›r iËÔileridirler."

ÍËte gerekli olan budur, evrensel olan da budur. Herke-
si, kalben en úst derecede hoËnut edebilecek tek Ëey,
Krishna'n›n sózleri ve Onun faaliyetlerinin nektars› anlat›-
m›d›r. Bunun nedeni, Krishna'n›n raso vai sah, túm zevk-
lerin kaynaÊ› ve akhila rasåmùta murtiè, vecdin Kendisi
olmas›ndand›r.

Krishna'n›n óz yap›s› tatl›d›r:

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



çrÏ Caitanya Mahaprabhu Ëóyle dedi, "Size emrediyorum.
Korkmay›n; gurunun, vericinin yerine geÔin ve herkese
Krishna'y› verin."



"Ah, Lord Krishna! AËk›n formunun gúzelliÊi tatl›, ama
gúzel yúzún daha da tatl›. Bal›n tatl› kokusuna benzeyen
yúzúndeki tatl› gúlúmseme ondan da tatl›."

"NEKTARLAÈIYORUM!"
Bu ayet Bilvamaígala ëhåkur'un, Krishna Karòåmr-

tam'›nda (92) yer al›r. O Ëóyle der, "Tatl›, tatl›, tatl›, tatl›-
l›k. Krishna tatl›l›Ê›n beden alm›Ë hÕlidir. Ílk bak›Ëta
Krishna'y›, herkesi esir alan Kúpid (AËk Tanr›s›) sand›m.
Ama sonra górdúm ki hay›r, bu sadece maddesel dúnyada
yaËanabilen Ëehvetin bedenlenmiË hÕline benzemiyor. Bu
cinmayad›r yani manevÅ óze sahiptir. Górüyorum ki, bu
tatl›l›k nitelik olarak manevÅdir. Bunu hissediyorum. Bu
bútún tatl›l›klar›n ózúdür. O ne? Bak›Ë›m nektarlaË›yor.
Nektar›n gózlerime akt›Ê›n› hissediyorum. Ah! Krishna
kalbimi ele geÔirdi bile. Ben bedenlenmiË tatl›l›k taraf›n-
dan tutsak edildim, búyúlendim."

måraè svayaì nu madhura-dyuti-maòàalaì nu
mådhuryam eva nu mano-nayanåmùtaì nu
venÏ-mùjo nu mama jÏvita-vallabho nu
bålo 'yam abhyudayate mama locanåya 

"Sevgili dostlar, Kúpid'in bedenlenmiË hÕli olan,
kadamba ÔiÔeÊi gibi ›Ë›k saÔan Krishna nerede? Tatl›l›Ê›n
ta kendisi, gózlerimin ve zihnimin en tatl› nektar› Krishna
nerede? GopÏlerin saÔlar›n› Ôózen Krishna nerede? O ilahÅ
mutluluÊun en yúce kaynaÊ›d›r. O benim hayat›m, ruhum-
dur. Yine gózlerimin ónúnde mi belirdi?"

Bu, Bilvamaígala ëhåkur'un ifadesidir (Krishna Karò-
amùtam 68). Úzúntú ve kederin hangi ÔeËidi olursa olsun,
ac›n›n bútún farkl› seviyeleri yok olur. 
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Krishna'n›n sózlerinin ve oyunlar›n›n nektar› bize hayat
verir. Bize daha ústún bir yaËam súrebileceÊimiz konusun-
da umut verir; bu ólúmlú dúnyada sadece ac› Ôekmek iÔin
yarat›lmad›Ê›m›z›, ›st›rap veren ólúmlú yaËam›n úzerine

"Ah, Lord Krishna! AËk›n formunun gúzelliÊi tatl›, ama gúzel
yúzún daha da tatl›. Bal›n tatl› kokusuna benzeyen yúzúndeki
tatl› gúlúmseme ondan da tatl›."



Ô›kabilen ve onu aËabilen bir hayat›n yaËanabileceÊinin
umudunu verir. Biz kendimize ózgú formumuz iÔinde bu
túrlú bir canl› yaËama sahibiz. Spekúlasyonculara góre
Krishna bilinci yaln›zca túm gúnahlar› yok eder, ancak on-
lar›nki Krishna bilinciyle yúzeysel bir tan›Ë›kl›ktan ibaret-
tir. Onun ar›nd›rma kapasitesi ile k›yaslan›rsa gúnah›n
sózú bile edilmez. Krishna ile baÊlant› kurar kurmaz, hatta
yaln›z kulaktan ses formunda bile olsa, gerÔek bolluk
uyanmaya baËlar: ßreyaè kairava candrikå vitaraòaì.
Krishna bilinci bolluÊun bútún kaynaklar›yla sonsuz
ólÔúde Ëarj edilmiËtir. Ve Krishna bilincini dúnyaya yaya-
bilenler gerÔekten de cómert ve iyi kalplidirler. Çaresiz ve
hayal k›r›kl›Ê› iÔinde olanlara Krishna'y› verenler en búyúk
yard›m› yapm›Ë olurlar. Dúnyada sadece bu túrlú bir
Ôal›Ëma súrdúrúlmeli; yani ac› Ôeken ruhlar›, ólúmlú olana
baÊlanma hastal›Ê›ndan kurtarma uygulamas›.

ÍLAHÎ NEKTAR
Krishna ile ilgili tan›mlamalar ayn› ilahÅ nektar gibidir.

Onun iÔin, bu uygulamaya devam edin, her an Krishna bi-
linci verin, eÊer Krishna bilinci verirseniz, bol miktarda
Krishna bilinci birikimine sahip olursunuz. Bu aËaÊ›ya da-
ha yúksek mertebeden iner. EÊer Krishna bilincini yayma
konusunda samimi iseniz, sermayenizden hiÔ eksilme ol-
maz. BaËkalar›na verebildiÊiniz ólÔúde yeni sermaye
saÊlan›r. Sonsuz kaynakla baÊlant› kurulur. Óyleyse
devam edin. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu der ki:

yåre dekha, tåre kaha 'kù£òa'-upadeßa
åmåra åjñåya guru hañå tåra’ ei deßa 

"KarË›n›za kim Ô›karsa onunla sadece Krishna hakk›nda
konuËun. BaËka iËimiz yok. Kimi bulursan›z, hangi ruhla
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karË›laË›rsan›z onu bu ólúm Ôólúnden kurtarmaya Ôal›Ë›n.
Size emrediyorum. Korkmay›n; guru yani verici pozisyo-
nunda olun ve bunu herkese verin."

Mahåprabhu daha sonra Ëóyle der:

kabhu nå vådhibe tomåra vi£aya-taraíga
punarapi ei éhåñi påbe mora saíga

"Ve bu iËte benim desteÊimi bulacaks›n›z. EÊer tek tek
herkese daÊ›tma konusunda benim emrime uyarsan›z, o za-
man Benim orada olduÊumu, sizi bu iËte desteklediÊimi
górúrsúnúz." Dolay›s›yla, búyúk óÊretmeniniz sizleri
adanm›Ë askerler gibi górevlendirdi. Èimdi, bu geÔici ve
ólúmlú dúnyada kurtarma Ôal›Ëmas› yapmal›s›n›z. Yard›m
Ôal›Ëmas› yap›n. Bir Ëekilde kendi ad›m›za Krishna bilinci-
ne sahip olmal›, ayn› zamanda da bu haberi komËular›m›za
taË›mal›y›z. Mahåprabhu der ki, "Kiminle karË›laË›rsan›z
ona Krishna'dan sóz edin ve bu yolla insanlar› kurtar›n."
Onlar›n tümü ebediyen ólümlü olarak kalman›n etkisinde-
ler. Onlar›n durumuna uygun olan tek yol budur; diÊer
bútún konuËmalar yersizdir.

ÓLÚMÚN PENÇELERÍ
Herkes ólúmún penÔelerine koËuyor. Dúnya haberleri-

nin hepsi bundan ibaret; yegÕne haber budur. Herkes her
saniye, ólúmún penÔelerine koËuyor. GerÔek sorun budur
—baËka Ëey deÊil. Túm sorun, eÊer ózetlenirse bunda nok-
talan›r; her saniye, buradaki her bir atom ólúmún penÔesi-
ne giriyor. Dúnyadaki búyúk ve yegÕne tehlike budur. Bu
bak›mdan, diÊer bútún konuËmalar yaËam›n bu sorunu
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karË›s›nda yersiz kal›r; onlara ólúmún penÔelerinden kur-
tulmalar› iÔin yard›m etmeye Ôal›Ë›n. Dúnyadaki yegÕne
sorun budur.

Óne Ô›k›n ve herkese Krishna'dan sóz edin. Ne yaparsa-
n›z yap›n onlar› Krishna, Krishna, Krishna hakk›nda
konuËturun. Kendinizi kurtar›n ve en yúksek amaca haz›r-
lay›n. Birisiyle karË›laËt›Ê›n›z zaman, nerede olursa olsun,
sadece Krishna hakk›nda konuËun. DiÊer bútún konuËma-
lar yersiz ve gereksizdir. 

Mahåprabhu der ki, "Bu benim emrimdir. EÊer bunu ya-
parsan›z ve bir gurunun yerine geÔerseniz, insanlar size
sayg› góstermeye geldikleri zaman, kendi s›radan konumu-
nuzu unutup, gururla kabararak cehenneme gideceÊinizi
dúËúnmeyin. Hay›r, hay›r, hay›r! Size emrediyorum, 'De-
vam edin!' Kurtarma górevi orada. Seyirci gibi óyle hare-
ketsiz duramazs›n›z. Bu nedenle diyorum ki, "F›rlay›n!
Yard›m Ôal›Ëmas›na baËlay›n." Bóyle yapman›z› emrediyo-
rum. Ne kadar sorumluluk varsa ben ústleniyorum. Bútún
dúnya ólúyor. Onun iÔin gerÔekten ihtiyaÔ duyulan Ëey, her
an, her saniye Krishna-kathåd›r. Benim beraberliÊimi, an-
cak benim emirlerime uymakla ve size yúklediÊim górevi
yerine getirmekle elde edebilirsiniz. Emrime itaat ederken,
size verdiÊim górevi yerine getirirken Beni yan›n›zda bu-
lacaks›n›z."

Bu akla yak›n m›, deÊil mi? Hepimiz bunu deÊerlendi-
rebiliriz. Ólümlü dúnyadakileri kurtarmak iÔin nas›l bir
yard›m Ôal›Ëmas› olacak? Ínsanlara gerÔek yard›m nedir?
Onlar› giydirmek ya da doyurmak deÊil. Herkes dúËúp ólú-
yor. Bir keresinde ben Madras Maéh'da iken, birisi geldi ve
Ëóyle diyerek bizleri eleËtirdi, "Siz sadece Krishna hakk›n-
da konuËuyorsunuz, insanlar ise aÔ ólúyor. Buna ald›r›Ë et-
miyor musunuz?" Ben, "Hay›r," dedim. 
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Bana Ëóyle dedi, "Ramkrishna Misyonu Ôok say›da ki-
Ëiyi besleyerek gerÔek yard›m Ôal›Ëmas› yap›yor. EÊer bir
insan aÔl›ktan ólúrse sizi nas›l duyacak? EÊer ólúrse nere-
de dinleyici bulacaks›n›z? Ónce onlar› yaËat›n, besleyin,
ondan sonra onlara Krishna'dan sóz edebilirsiniz." 

Ben ona Ëóyle dedim, "Farzedin k›tl›k var. Bende de
yiyecek var. Bir súrú kiËiye yiyecek daÊ›t›yorum. Ónúmde
búyúk bir kalabal›k var. EÊer, ben yiyecek daÊ›t›rken kala-
bal›k iÔinden biri kaÔarsa, ne yapmal›y›m? Yiyecek mi
daÊ›tmal›y›m, yoksa onu yakalamak iÔin peËinden mi
koËmal›y›m? Èóyle dedi, "Yiyecek daÊ›tmal›s›n; bu

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu óylesine ince bir titreËim yaratm›Ët›
ki, filler, geyikler ve kaplanlar hep birden,"Krishna! Krishna!"
diye zikretmeye ve dans etmeye baËlam›Ëlard›.



normaldir." Ben de Ëóyle dedim, "Kalabal›k benden
Krishna'y› dinlemeye her an haz›r. Neden bir adam›n pe-
Ëinden koËarak zaman›m› boËa harcayay›m? Bir Ôok insan
Krishna'y› duymak iÔin bana geliyor ve ben hepsiyle ilgi-
lenemiyorum. Neden nektar daÊ›tmay› b›rak›p bir adam›n
peËinden koËay›m? Bu aptalca bir davran›Ë."

Biz insanlara Krishna-kathå daÊ›tarak yard›mc› olmak-
la ilgileniyoruz ve sózüm ona tehlikeye hiÔ ald›rm›yoruz.
Herkesin bu rehberliÊe ihtiyac› var. Sadece Krishna-kathå
ile uÊraËmal›s›n›z. Krishna hakk›nda konuËmaya devam
edin ve o titreËimi devaml› k›l›n.

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu PurÏ'den Vùndåvan'a, orman
yolundan giderken filler, geyikler ve kaplanlar "Krishna!
Krishna!" diye zikir yap›yorlar ve dans ediyorlard›. Nas›l
m›? Onun Krishna-kathå's› óylesine ince bir titreËim yarat-
m›Ët› ki kaplanlar›n, geyiklerin ve fillerin kulaklar›ndan
girmiË ve kalplerini uyand›rm›Ët›. Hepsi de "Krishna!
Krishna! Krishna!" diye zikretmeye ve dans etmeye baËla-
m›Ëlard›. Mahåprabhu'nun Krishna'n›n ad›n› zikrediËindeki
titreËim óylesine ince ve óylesine enerji doluydu ki ses
hayvanlar›n iÔlerine iËledi ve fil ya da kaplan bedeni ile
órtülü olan kalplerinin en derin boyutunu uyand›rd›.
Krishna'n›n kutsal ad›n›n en ince ak›m› ayn› elektrik gibi,
bútún hayvanlar›n kalplerine girdi ve ruhlar›n› uyand›rd›.
Ruhlar› uyan›nca, hepsi birden "Krishna! Krishna!" diye
zikre baËlad›lar.

Ortam coËku doludur, Krishna-kathå'n›n titreËimi, ka-
ranl›Ê› delen ›Ë›k huzmesi gibi, ruhun iÔindeki bir tele do-
kunup orada Krishna bilinci doÊrultusunda bir ilham yara-
tacakt›r. O hÕlde Krishna bilinci hakk›nda konuËmaya de-
vam edin. BaËka bir górevimiz yok, baËka iËimiz yok.
Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda bútún dúnyay› enine
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boyuna Krishna bilinciyle dolaËt›. Sizlerin, hepinizin bura-
ya gelmiË olman›z onun cómertliÊi sonucudur. O daha úst
dúnyaya gitmiË bulunuyor, bu nedenle, biz onun ad›na bir
tür iletiËim saÊlamaya devam ediyoruz.
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Ínisiasyon Veren 
ManevÅ ÓÊretmen

anevÅ óÊretmen, guru górevi yapmak iÔin ister bi-
rinci s›n›f adanm›Ë pozisyonundan aËaÊ›ya inmiË ol-

sun, ister gúvenilir bir orta s›n›f adanm›Ë olsun, górevini
daima orta s›n›f adanm›Ë platformunda yerine getirir.
Gurunun iËi orta seviyede yap›ld›Ê›ndan, óÊrenci inisiye
etmek madhyama-adhikårÏnin górevidir. 

ManevÅ óÊretmen úÔ tür óÊretmenden biri olabilir.
Birinci s›n›f guru bir ayaÊ›n› manevÅ dúnyadan maddÅ dún-
yaya uzat›r ve ruhlar› buradan oraya gótúrúr. Orta dúzey-
deki guru burada durur ama bir ayaÊ›n› oraya uzatm›Ët›r ve
ruhlar› manevÅ dúnyaya gótúrmektedir. En alt s›n›ftaki
gurunun iki ayaÊ› da buradad›r, ama en yúksek boyutu net
olarak górúr ve ruhlar› buradan oraya gótúrmeye Ôal›Ë›r.
Bu bak›mdan, bizler kabaca úÔ túr gurudan sóz edebiliriz.

Bunlar Vai£òava'n›n mertebeleri deÊil, gurunun merte-
beleridir. Birinci s›n›f bir adanm›Ë kul, åchårya olarak ya-
ni kendi órneÊi ile eÊiten kiËi rolúnú oynamak úzere indiÊi
zaman orta dúzeydeki bir kulun yerini al›r. Bir ayaÊ›
manevÅ dúnyadad›r ve Krishna'n›n emri úzerine, åchårya
górevini yapmak iÔin diÊer ayaÊ›n› maddesel dúnyaya uza-
t›r. Bir ayaÊ› burada, maddesel dúnyada olan ve diÊer aya-
Ê›n› manevÅ dúnyaya uzatan guru madhyama-adhikårÏdir,
yani orta s›n›f adanm›Ët›r. O da åchårya górevini yerine
getirir. En alt s›n›f åchåryan›n her iki ayaÊ› da burada
maddesel dúnyadad›r ama bak›Ë› manevÅ dúnyaya yónel-
miËtir. O da åchårya górevini gerÔekleËtirebilir. Bunlar
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åchåryalar›n mertebeleridir, Vai£òava'lar›n farkl› mertebe-
leri ise bir baËka konudur. Onlardan çrÏmad-
Bhågavatam'da sóz edilir. (11.2.45-47):

ÚÇ TÚR ADANMIÈ KUL
arcåyåm eva haraye
pøjåì yaè ßraddhayehate
na tad-bhakte£u cånye£u
sa bhaktaè pråkùtaè smùtaè

"Sadakatle Deity'ye ibadet eden ancak bir Vai£òava'ya
veya genelde insanlara gereken sayg›y› góstermeyen adan-
m›Ëa maddesel adanm›Ë denir ve adanm›Ël›k hizmetinin en
alt basamaÊ›nda kabul edilir." Bu en alt s›n›f Vai£òava'd›r.
Íkinci s›n›f adanm›Ë ise Ëóyle anlat›lm›Ët›r:

Ïßvare tad-adhÏne£u
båliße£u dvi£atsu ca
prema-maitrÏ-kùpopek£å
yaè karoti sa madhyamaè 

"Adanm›Ël›k hizmetinde orta s›n›fta olan adanm›Ëa
madhyama-adhikårÏ denir. O Tanr›'n›n Yúce Èahsiyetini
sever ve Lord'un túm kullar›n›n samimi dostudur, masum
olanlara merhamet gósterir k›skanÔ olanlar› ise górmezden
gelir." Vai£òavizm'in en úst mertebesi çrÏmad-Bhågava-
tam'a góre Ëóyle tan›mlan›r:

sarva-bhøte£u yaè paßyed
bhagavad-bhåvam åtmanaè
bhøtåni bhagavaty åtmany
e£a bhågavatottamaè
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"Birinci s›n›f adanm›Ë herËeyde Krishna'y› górúr;
herËeyi Krishna'n›n iÔinde górúr." Bunlar adanm›Ëlar›n úÔ
mertebesidir. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu bu úÔ mertebeyi
Krishna'n›n kutsal ad›n› zikreden kullar aÔ›s›ndan aÔ›klar.
Tanr›n›n kutsal ad›n› bir kez bile duyan ya da sóyleyen,
úÔúncú s›n›f adanm›Ë kabul edilebilir. Ad› daima inanÔla
zikreden orta s›n›f adanm›Ët›r. Ve úÔúncú s›n›f adanm›Ë o
kadar gúÔlúdúr ki, onu kim górse Krishna'n›n kutsal ad›n›
zikretme eÊilimi hisseder. En yúksek mertebedeki
adanm›Ë›n yap›s› bóyledir.

Íkinci s›n›f adanm›Ëta bir miktar maddesel iz olabilir,
ama o bunu aËaÊ› górür ve tamamen kendi ruhanÅ fark›nda-
l›Ê› ile ilgilenir. Tam anlam›yla ruhanÅ yaËama yoÊun-
laËm›Ët›r. Tanr›'n›n cazibesindedir ancak måyån›n ya da
yan›lg›n›n etkisinden tamamen kaÔmam›Ët›r. Zay›f olduÊu
hÕlde, baËkalar›na yard›m giriËimleri óvgúyle karË›lan›r.
Kendisini bútúnúyle maddesel yap›dan koparmam›Ët›r,
ancak yavaË yavaË onu ele geÔirmektedir. SavaË ústúne
savaË kazanmaktad›r ve Krishna bilincine doÊru ilerlemek-
tedir. Íyi niyete sahiptir. Bir vaizdir. Kendisini sonunda bu
dúnyadan koparmadan, son iznini almadan ve ruhanÅ
dúnyaya girmeden bir ónceki seviyeye ulaËm›Ët›r.

Bu yola yeni girmiË olan bir adanm›Ë tap›naÊa gidebilir
ve orada kutsal kitaplar›n kurallar›n› harfiyen uygulayarak
ibadet edebilir, ancak tap›naktan d›Ëar› Ô›kar Ô›kmaz akla
gelebilecek herËeyi yapabilir. BaËkalar›yla olan iliËkilerini
manevÅ yolla halletmeyebilir: kutsal metinlerin ilkeleri
onun úzerinde yaln›zca k›smen etkilidir. BaËka kiËilere
karË› davran›Ëlar›nda hiÔbir manevÅ ilke yoktur. Oysa orta
seviyedeki adanm›Ë kutsal metinlerin ilkelerini gúnlúk ya-
Ëam›nda uygular. Kiminle dost olmas› gerektiÊini, geÔimi-
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ni saÊlamak iÔin ne iË yapmas› gerektiÊini ve dostlar›n›
nas›l seÔmesi gerektiÊini, kutsal metinler doÊultusunda
deÊerlendirir.

MÄYÄYA KARÈI SAVAÈ
Bir adanm›Ë›n sosyal yaËam›, manevÅ ilkelerin etkisi ve

kontrolú alt›nda olunca, ikinci s›n›f adanm›Ë olur. Bir
adanm›Ë bu túrlú bir yaËam› benimseyince, baËkalar›na
yard›ma uygundur. D›Ëtan gelen, olumsuz birlikteliklerden
etkilenmeyecektir. Ónceden deneyimlediÊi ve o túrlú bir
yaËam› súrdúrdúÊú iÔin baËkalar›yla nas›l baËedebileceÊini
bilir ve manevÅ canl›l›Ê›n› korur. O Ëekilde deneyim
kazand›Ê› iÔin, óÊrencilerine inisiasyon vermeye uygun
hÕle gelebilir. BaËkalar›na yard›m etmeye yetkilidir Ôúnkú
d›Ë Ôevreyle olan iliËkilerinde kendisini deÊiËtirmiËtir.
Måyån›n temsilcileriyle savaËarak formunu koruyabilir.
RuhanÅ durumunu korumuË olduÊunu zaten ispatlam›Ët›r,
bu nedenle ona gúvenilebilir ve åchårya kudreti emanet
edilebilir.

VahyolunmuË metinlerde, adanm›Ë kiËinin niteliklerini
bizlere aktaran bir baËka górúË noktas› daha vard›r.
çåstraya gúveni, sayg›s› ve inanc› olan, kutsal metinlerde-
ki túm kurallar› ve egzersizleri dikkatle uygulayan; egzer-
sizleri ve sosyal faaliyetleri Tanr› inanc›yla renklenmiË
olan kiËi orta seviyede bir adanm›Ët›r. Ve her aËamada,
koËullar ne olursa olsun, Krishna'ya olan inanc›yla hareket
eden kiËi birinci s›n›f adanm›Ët›r. Krishna'ya olan inanc›
onun baË rehberidir. Hangi koËullar alt›nda olursa olsun —
bedenle, zihinle ve ruhla; dúËúncede, sózde ve eylemde,
her bak›mdan — herËeyi Krishna'n›n hizmeti iÔin yapar. O
Krishna'n›n en úst kuludur. ÍËte, kutsal metinlerde
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adanm›Ë›n, Krishna'n›n hizmetkÕr›n›n mertebeleri bu fark-
l› bak›Ë aÔ›lar›ndan bizlere anlat›lm›Ët›r.

çRî GURUYU HANGÍ GÓZLE GÓRMEK GEREKÍR
Adanm›Ë: ÓÊrenci kendi gurudevas›n› adanm›Ë hizme-

tin en úst mertebesinde olan bir uttama-adhikårÏ olarak m›
górmelidir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet ve gurudevas›n› sadece
uttama-adhikårÏ, en úst mertebeden bir kul olarak górmek-
le kalmamal›d›r, o gurudevay› Tanr›'n›n veya Onun yúce
kudretinin ózel yetkilisi olarak bile górecektir. Gurudeva-
s›n›, Mådhurya-rasada RådhåraòÏ'nin yetkilisi olarak, çrÏ
Røpa MañjarÏ olarak górecektir.

Bu Ëekilde, manevÅ óÊretmenimizle ilgili farkl› bak›Ë
aÔ›lar›m›z vard›r. ManevÅ óÊretmenimizle ilgili górúËú-
múz, Krishna bilincinde zaman iÔerisindeki ilerlememize
góre deÊiËir. Adanm›Ë hizmetin ilk aËamas›nda óÊrenciye,
guruyu Krishna'n›n Kendisi olarak górmesi emri
verilmiËtir (såk£åd-dharitvena samasta ßåstrair). Sonra,
óÊrenci guruyu Krishna'n›n enerjisi, kudreti olarak górúr
ve sonunda onu, kendi iÔsel talebine góre, Krishna'n›n bel-
li türden bir enerjisi olarak górúr. ManevÅ óÊretmeninin
adanm›Ël›Ê›n belli bir ruh hÕli iÔinde olduÊunu farkeder;
onun ya hizmet, dostluk, ebeveyn ya da eËler aras›ndaki
sevgi yaklaË›m› iÔinde olduÊunu górúr. KiËi Krishna'n›n
Kendisini, Krishna'n›n iÔindeki iÔsel enerjiyle (svarøpa-
ßakti) birlikte górúnceye kadar bu ay›rt etme súrer. 

Adanm›Ë: Baz› kiËiler, óÊrencileri inisiye etmek iÔin
yukar›dan inerek ikinci platformda hareket eden kiËinin en
úst mertebeden olmas› gerektiÊini dúËúnúyorlar. Gurular
aras›nda s›ralama kabul etmiyorlar. Onlara góre, kiËi en úst
guruyu bulmal› ve yaln›zca ondan inisiasyon almal›d›r.
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KRÍSHNA'NIN BAÈAÁRISI 
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ílk baËta, benim dúËúncem de

bóyleydi, ama anlay›Ë›m belli ólÔüde deÊiËime uÊrad› ve
yaklaË›m›m deÊiËti. çrÏla Bhaktisiddhånta Prabhupåda'n›n
aram›zdan ayr›l›Ë›ndan sonra baËlang›Ôta óÊrenci edinme-
ye kalk›Ëmad›m, ancak úÔ olay beni deÊiËtirdi. Ard›ndan
tevazuyla ve sayg› duyarak bu iËi ústlendim. Ónceki gún
bir adanm›Ë bana ayn› soruyu sordu. Ona Krishna'n›n baË
aÊr›s› óykúsúnú anlatt›m. Belki óykúyú biliyorsun.

Bir zamanlar, Krishna Dvårakå'dayken, Nårada
Muni'ye Ëiddetli bir baË aÊr›s›na yakaland›Ê›n› ve tek Ôare-
nin de adanm›Ë kullar›n›n ayak tozu olduÊunu sóylemiË.
Nårada, Dvårakå'da bulunan pek Ôok adanm›Ëa gitmiË, an-
cak kimse ona ayak tozu vermeye yanaËmam›Ë. Èóyle de-
miËler, "Ah, bu múmkún deÊil. Bunu yapamay›z, cehenne-
me gidemeyiz."

Nårada, Ôaresizlik iÔinde Krishna'ya geri gelmiË.
Krishna, "Ah, korkunÔ ac› Ôekiyorum. Ayak tozu getirdin
mi?" demiË. "Hay›r efendim, kimse ayak tozu vermek
istemedi." Nårada acz iÔindeymiË. Krishna ona,
"Vùndåvana'da deneyebilirsin," demiË.

Nårada, olanlar› hemen gopÏlere aktarm›Ë; gopÏler o an-
da ayak tozu vermiËler. Èóyle demiËler, "Krishna ac› m›
Ôekiyor? Ayak tozuna m› ihtiyac› var? Lútfen ayak tozu-
muzu al ve derhal git." Nårada ËaËk›nl›Êa uÊram›Ë. "Neler
oluyor?" diye dúËúnmüË. "HiÔbir adanm›Ë Krishna'ya
kendi ayak tozunu sunmad›, ama bu insanlar bunu yap›yor-
lar." Onlara demiË ki, "Eyleminizin sonucunu biliyor mu-
sunuz?" GopÏler Ëóyle cevaplam›Ëlar, "Evet. Ebediyen ce-
hennemde kalmak. Biz buna ald›rm›yoruz! Bizim tek kay-
g›m›z Lord'umuzun az da olsa rahatlamas›d›r."
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O dónemde akl›ma gelen bir nokta buydu. Bir diÊeri ise
Ëóyle: çrÏ Chaitanya Mahåprabhu der ki, amåra åjñåya
guru hañå tåra ei deßa. "Benim emrimle guru ol ve úlkeyi
kurtar." O hÕlde Ëóyle dúËúnmeliyiz, "Ben yan›labilirim,
ama inan›yorum ki gurumun bana vermiË olduÊu Ëey s›ra-
dan olmayan, yaËamsal ve nektars› birËey. Ve benden bu-
nu baËkalar›na vermemi istedi. Ónemli deÊil. Riski góze
alacaÊ›m. Bana emretti. Ben onun hizmetkÕr›y›m. O bana
bakar." ÓÊrenci risk alma ruhuyla sorumluluÊa yaklaË›r ve
Ëóyle dúËúnúr, "Cehenneme gidebilirim, ama gurudeva-
m›n emrini yerine getirmeliyim. Ólebilirim, ama komuta-
n›m›n emrini yerine getirmeliyim." Bu ruhla góreve
yaklaËmal›d›r ve eÊer bu bilinÔ korunursa hiÔbir tehlike
sóz konusu olmaz; ama eÊer bu baÊlant›dan saparsa ve
maddesel amaÔ uÊruna kendi Ô›kar›n› kollarsa, sonu kótú
olur. Aksi hÕlde, hiÔbir kótúlúk ona dokunamaz.

Bu iÔsel ruh hÕli korunmal›d›r, óÊrencinin gerÔek ózel-
liÊi budur; "Evet, gurudevam›n emrini yerine getirmek iÔin
ólmeye haz›r›m. ÍÔimden óyle geliyor ki bu nektard›r ve in-
sanlar› kurtarmak iÔin bunu onlara daÊ›tmam gerekir."

RÄMÄNUJA'NIN GÍZLÍ MANTRASI
Risk alma ruhu ile ilgili Råmånuja'dan bir órnek daha

var. En úst mantraya sahip olan, Gúney Hindistan'dan bir
guru, bir alwar varm›Ë. Råmånuja ondan bu mantray› ken-
disine vermesini istemiË. Alwar Råmånuja'ya demiË ki,
"EÊer bu mantray› hiÔ kimseye aktarmazsan, sana veri-
rim." Råmånuja kabul etmiË, bu yeminle ona yaklaËm›Ë ve
mantray› alm›Ë. Halka ónceden Råmånuja'n›n bu mantray›
alacaÊ› duyurulmuË, bu yúzden Ôok say›da insan d›Ëar›da
toplanm›Ë bekliyormuË. Råmånuja'n›n bu koËulu kabul
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ettiÊini ve mantray› o gurudan ald›Ê›n› duymuËlar. Råmånuja
d›Ëar›ya Ô›kar Ô›kmaz, kalabal›k sab›rs›zl›kla ona sormaya
baËlam›Ë, "Sana ne túr bir mantra verdi? Bu mantra nedir?
Hepimizi kurtaracak kadar úst mertebeden mi?"

"Evet."
"O zaman, nedir bu mantra?"
"Mantra budur."
Mantray› aÔ›klam›Ë, gurusu ise onu azarlam›Ë. "Ne yap-

t›n? Sonucun ne olacaÊ›n› bilmiyor musun?"
"Evet, biliyorum: ebedi cehennem, ama ben cehenneme

gitsem bile onlar kurtulacaklar, mantran›n meyva verme-
mesi múmkún deÊil." EÊer bóyle bir riski góze alabiliyor-
san›z, gurunuz sizi kutsar ve mahvolmaktan kurtulursunuz.
Bu túrlú bir risk óÊrenci taraf›ndan ruhanÅ ilhama, ruhanÅ
gúce baÊl› olarak al›nmal›d›r. EÊer bóyle yaparsa asla ken-
di mahv›na neden olmaz. Lord'un gózú oradad›r. Tanr› ora-
dad›r. Guru oradad›r. Kurtulmamas› imkÕns›zd›r. Onu teh-
likede b›rak›p, "Bizim emirlerimizi yerine getiren adam
cehenneme gidiyor," diye dúËúnerek mutlu olamazlar.
Bóyle bir Ëeye katlanabilirler mi? Koruyucular›m›z yaË›-
yorlar m›, yoksa óldúler mi?

Óylesine bencillikten uzak olmal›y›z ki Ëóyle dúËúne-
bilmeliyiz, "Cehenneme gidebilirim ama gurumun emrini
yerine getirmeliyim. Bóylece, benim vas›tamla górev süre-
bilir." Uygulamaya, mantraya olan bu türlü bir inanÔ bize
åchårya górevi yapmam›z iÔin gúÔ verir. EÊer, "Bu ilaÔ
bana iyi geliyor; ben iyileËme sürecindeyim ve bu ilaÔ da
bana iyi geliyor," diye dúËúnúrsem, o zaman benzer bir
vakada ilac› karË›daki kiËiye verebilirim.

JÏva GoswåmÏ Ëóyle der; jñåna ßåéhya vitta ßåéhya. Be-
nim param varsa ve paras›z olan bir kiËi ac› Ôekiyorsa, eÊ-
er ben parama s›ms›k› sar›lm›Ësam ve o kiËi yiyecek olma-
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d›Ê› iÔin aÔ yat›yorsa, onun ac› Ôekmesinden ben sorumlu
olurum. O hÕlde, eÊer biraz birËeyler biliyorsam, eÊer
komËuma yard›m edebilirsem ama bunu yapm›yorsam, so-
rumlusu ben olurum. Ona yard›m etmemekle topluma karË›
suÔ iËlemiË olurum.

Bir keresinde bir doktora sordum, "Hastal›klar hakk›n-
da múkemmel bilgiye sahip misiniz? O zaman neden has-
tay› tedaviye kalk›Ë›yorsunuz? Az bilginiz var. Onun bede-
nini tam olarak tan›m›yorsunuz. Ona tedavi uyguluyorsu-
nuz ve yan›l›yorsunuz." Doktor sóylediklerime boyun eÊ-
di. Ama akl›ma bir cevap geldi, Ëóyle ki eÊer her doktorun
hastal›klar hakk›nda herËeyi múkemmel olarak bilmesini
talep edersek, o zaman tedavi diye bir yóntem hepten orta-
dan kalkar. Hepsinin bilgisi yar›m olduÊu iÔin ve tam bil-
giye sahip bir kiËi de bulunmad›Ê›ndan, bu iyileËtirme uy-
gulamas› terk mi edilmeli? Bu múmkún deÊil.

Elimizde ne túr bilgi varsa, inanÔla, iÔtenlikle baËkala-
r›na yard›m etmeliyiz. KiËi o ruhla åchårya górevini ústle-
nebilir; aksi hÕlde k›nan›r. Ancak orada daha úst nitelikle-
re sahip bir guru olduÊu zaman, baËkalar›n›n onu kabul et-
melerine yard›mc› olmal›y›z. Onun alan›na tecavúz etme-
meliyiz. Hari Bhakti Vilåsa'da da bundan sóz edilir. EÊer
daha ústún bir kiËi varsa, o zaman daha alttakiler óÊrenci
almaya kalk›Ëmamal›lar. Farzedin ki bir ÔiftÔi verimli top-
raÊa ve iki túr tohuma sahip. Íyi olan tohum ónce ekilme-
lidir. EÊer iyi tohum yoksa, o zaman normal tohumlar eki-
lebilir. Hasad›n bereketi iÔin daha iyi olan tohuma óncelik-
li olarak f›rsat verilmelidir. EÊer baÊ›ml› deÊilsek, kalbi-
miz saf ise ve eÊer bencil deÊilsek, o zaman daha iyi olan
tohum ónce ekilmelidir. Daha alt kalite tohum bir kenara
konmal›d›r. Dolay›s›yla, herhangi bir ortamda daha ústún
bir guru varsa, daha alt guru múdahale etmemelidir.
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AÈAÁIDAN DAHA AÈAÁI
Adanm›Ë: Ama bir adanm›Ë kul daima kendisinin en

aËaÊ›da olduÊunu dúËúnúr, bu yúzden bulduÊu kiËiyi hep
daha úst guruya gótúrmek isteyecektir.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Krishna'ya adanm›Ël›k derece-
si bizi Ëóyle dúËúnme noktas›na getirecektir, "Ben bir
hiÔim, ben aËaÊ›dan da daha aËaÊ›y›m." Ancak guru olarak
hareket etme ilham› akmaya baËlay›nca bize Krishna'n›n
emriyle óÊretme ihtiyac› gelir: "Yapmak zorundas›n." Bu
durumda yapmak isteyen Krishna'd›r. Bu Onun ak›Ë›d›r.
Chaitanya Mahåprabhu der ki, "Sanåtana, Krishna'n›n
lútfu Benim iÔimden sana doÊru ak›yor; benim iÔimden ge-
Ôiyor, ama bútún bu sózleri anlam›yorum." Ben de buna
benzer birËey hissediyorum. Ächåryam›n emrini yerine ge-
tiriyorum. Bu kadar aËaÊ›da olduÊum hÕlde, åchåryam
yapmam› emrettiÊi iÔin bu górevi kabul ettim. KiËi iÔten
gelen bu gereklilik duygusu ile åchårya górevini yapabilir.

Bu sadece d›Ëla deÊil, ayn› zamanda iÔle ilgili. Ächårya
bizden istekte bulundu, "Vaaz vermeye devam edin, nite-
liklisiniz. EÊer yapmazsan›z o zaman size bunu neden ver-
dim? Ben nas›l mesaj› yay›yorsam, siz de yaymal›s›n›z."
EÊer bir kiËi kalbinde samimi bir dúrtú hissediyorsa, o iËi
yapmal›d›r. EÊer ondan ózúmsediÊimiz Ëeyle topluma hiz-
met etmezsek, o zaman gurumuza karË› sorumlu oluruz. O
bize Ëunlar› sóyleyerek azarlayacakt›r, "Benden Ôok fazla
enerji ald›n ve Ëimdi onu iÔinde sakl› tutuyorsun? BaËkala-
r›na yard›m etmek iÔin bu enerjiyi serbest b›rakmal›s›n."
EÊer bir kiËi bóyle bir ilham al›yorsa, emri yerine getirme-
lidir ama gúÔlúk hÕlÕ vard›r. Bir guru olmak, bir gurunun
konumunu, sayg›nl›Ê›n› ele geÔirmek birËeydir; górevi ye-
rine getirmek ayr› birËey. Samimiyet gereklidir. Bu elbette
zordur. Zor olduÊu kuËku gótúrmez; eÊer kiËi baËar›s›z
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olursa mahvolur, diÊerleri de mahvolurlar. Kendisi sahte-
kÕrl›kla doluysa, baËkalar›na yard›m ad›na onlar› kand›r›r.
Bu bak›mdan, gurumuzdan elde etmiË olduÊumuz Ëeylere
dikkat etmeliyiz ve bu górevi yúrútmeye uygun olup olma-
d›Ê›m›z›, baËkalar›na yard›ma uygun olup olmad›Ê›m›z›
anlamak iÔin ózen góstermeliyiz.

GURUYU ELE GEÇÍRMEK ÍÇÍN TUZAK
Adanm›Ë: Ínisiasyon vermeden de manevÅ rehberlik ya-

pabilirsiniz. Kendi manevÅ óÊretmeninizden duyduklar›n›-
z› baËkalar›na aÔ›klayabilirsiniz. Óyleyse inisiasyon ver-
mek neden gerekli?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: O da Guruyu yakalamak iÔin
bir tuzakt›r. Siz baËkalar›na manevÅ yaËamla ilgili eÊitim
verirsiniz, sizden eÊitim alanlar da Ëóyle derler, "Sizden
baËka kiËiye gidemem. Sadece sizden duyduklar›m› kabul
edebilirim, sizden baËkas›n› guru olarak kabul edemem."

Adanm›Ë: Ama Ëóyle diyebilirsiniz, "EÊer beni kabul
ediyorsan, o zaman sana o kiËiyi kabul etmeni sóylúyorum."

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: EÊer samimiyetle bóyle hisse-
diyorsa Ëóyle diyebilir, "EÊer bana gerÔekten inanc›n var-
sa, o zaman ben sana o baya gitmeni sóylúyorum." BaËka
kiËinin kendisinden ústún olduÊuna samimiyetle inan›yor-
sa bunu sóyleyebilir. Ama eÊer kurumlaËm›Ë åchåryan›n
toplum iÔinde sayg›nl›Ê›n› yitirdiÊini górúyorsa, o zaman
Ëóyle dúËúnúr, "Bu samimi baya o kiËiyle baÊlant› kurma-
s›n› nas›l sóylerim?" Bu durumda, kendisi aËaÊ›ya inmek
ve gurusunun górevini súrdúrme sorumluluÊunu almak zo-
rundad›r. Bunlar hep samimi fark›ndal›Êa dayan›r. 
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çrÏla çrÏdhar Mahåråj (solda), Bhaktivedånta SwåmÏ
Prabhupåda (saÊda) ile. Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda bir-
den fazla durumda, onunla ilgili olarak Ëóyle demiËtir, "Ben
çrÏla çrÏdhar Mahåråj'› kendi ßik£å-gurum, eÊitim veren óÊret-
menim olarak górúrúm, onun yan›nda bulunabilenlerin bundan
ne kadar Ôok yarar saÊlad›klar›n› sóylemeye gerek var m›?"



çrÏ Gurudan AyrılıË
utsal Lútuflar› A.C. Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda
eski óÊrencilerine, ayr›l›Ë›ndan sonra eÊer daha

yúksek ruhanÅ otoriteye dan›Ëma gereÊi doÊarsa kendisin-
den yaËÔa búyúk olan ruhanÅ kardeËi çrÏla çrÏdhar Mahå-
råj'a dan›Ë›lmas›n› tavsiye etti. Birden fazla durumda da
Ëóyle dedi, "Ben çrÏla çrÏdhar Mahåråj'› kendi ßik£å-gu-
rum, eÊitim veren óÊretmenim olarak górúrúm, onun ya-
n›nda bulunabilenlerin bundan ne kadar fazla yarar saÊla-
d›klar›n› sóylemeye gerek var m›?" Ayr›l›Ë›n›n hemen ar-
d›ndan eski óÊrencileri çrÏla çrÏdhar Mahåråj'a yaklaËt›-
lar ve Uluslararas› Krishna Bilinci TopluluÊunun nas›l
yónlendirileceÊi konusunda tavsiyesini sordular. AËaÊ›da-
ki bólúm aralar›nda geÔen konuËmadan al›nm›Ët›r.

Adanm›Ë: Sevgili manevÅ óÊretmenimizin aram›zdan
ayr›l›Ë›ndan sonra, size sayg›lar›m›z› sunmak ve ayn› za-
manda da eÊer cevap vermek nezaketinde bulunursan›z, si-
zin belli konulardaki búyúk takdir uyand›ran tavsiyenizi
almak úzere buraya geldik.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: ManevÅ óÊretmenin ayr›l›Ë›n-
dan ßåstrada bir órnekle sóz edilmiËtir. ÓÊrenci lotus ÔiÔe-
Êi gibidir. ManevÅ óÊretmen ise lotusu Ôevreleyen su gibi-
dir, ayn› bir havuzdaki veya góldeki gibi. Sizlerin aran›z-
dan ayr›lan Gurudevan›z›n durumu suya benzer, Krishna
ise gúneË gibidir. Lotus suyun úzerinde yúzdúÊú súrece
gúneË onu besler. Ama eÊer su yok olursa, ayn› gúneË lo-
tusu yakar. Su olmazsa Krishna gúneËi lotusu yakar. Guru-
nun yard›m› olmazsa óÊrenci kaybolup gider.

K



GURU YOKSA, HERÈEY BOÈTUR
Raghunåtha Dåsa GoswåmÏ Ëóyle demiËtir. "Gurudeva-

m›n yokluÊunda, Krishna'n›n Kendisini temsil eden Go-
vardhana tepesi beni yutmaya gelen koca bir piton gibi gó-
rúnúr. Ve Rådhå-kuòàa, GauàÏya-sampradåyan›n en kut-
sal mekÕn› beni yutmaya gelen bir kaplan›n aÊz› gibi górú-
núr. Gurudevam›n, en sevdiÊim, en ústún manevÅ koruyu-
cumun yokluÊunda onlar beni Ôok heyecanland›r›rlar. Ba-
na en yoÊun sevgiyi veren gurudevam burada yok mu? Bu
nas›l mümkün olabilir? HerËey bomboË. Onun ayr›l›Ë› ile
birlikte herËey yok oldu." Samimi bir óÊrencinin kalbine
bóyle derin ayr›l›k duygusu dolar.

Bir keresinde, adanm›Ë kullar›n›zdan biri bir konuËma-
s›nda ayr›l›Ê›n en yúksek fark›ndal›k olduÊunu sóyledi.
Ayr›l›Ê›n (vipralambha) en üstün kazan›m olduÊunu onun
aÊz›ndan duymak beni Ôok mutlu etti. Ayr›l›k olmadan
hiÔbir Ëey bize ulaËamaz. Krishna'yla buluËma beklentisi
bize vipralambha olarak górúnúr, bu nedenle vipralambha
Krishna bilincine ait en iyi Ëeydir. Krishna'yla baÊlant›y›
da o ayr›l›kta elde edebiliriz. O hÕlde, en gúvenli ve en kor-
kusuz durum vipralambhad›r. EÊer saÊlam basabilirsek ve
gurudevan›n an›s›n› onun ayr›l›Ê›nda canl› tutabilirsek, o
zaman en zor s›nav› geÔtik demektir.

Adanm›Ë: ManevÅ óÊretmenimiz hayattayken, herËeyin
úzerinde mutlak otorite olarak kabul edilmiËti, buna yóne-
tim kurulu komisyonumuz da dahildir. Yeni manevÅ óÊret-
menlerin pozisyonunu ve onlar›n ruhanÅ kardeËleriyle ve
óÊrencileriyle olan iliËkilerini nas›l anlamam›z gerekir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ächåryan›n óÊrencileri
karË›s›ndaki durumu mutlak olmal›: óÊrencileri karË›s›nda
mutlak otoriteye sahip olmal›. Bununla birlikte, otoriteden
Ô›lg›na dónmemeye ózen góstermeli. Otorite, prati£éhån›n,
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ad ve únún parÔas›d›r. Bir baËka eÊilim daha var. Bir guru
våtsalya-rasa ile baÊlant› kurunca yani óÊrencilerinin ko-
ruyucusu olma tavr›n› benimseyince, ruhanÅ kardeËlerle
olan dostane iliËkisi azal›r, ózel bir ayr›mc›l›k ortaya Ô›kar,
ruhanÅ kardeËleriyle aras›ndaki baÊlant›y› kay›ts›zca ihmal
ederek, gizliden gizliye óÊrencilerine yónelir. Bu eÊilim
mutlaka ortaya Ô›kacakt›r ve dengeyi korumak da zordur.
SonuÔ olarak kardeËler ihmal edilir, oÊullar ise daha fazla
ilgi toplar. Guru bu Ëekilde taraf tutmuË olur. ÓÊrencileriy-
le yak›n iliËkiye girince, ózgúr olur; ona mutlak hocal›k f›r-
sat› verilmiËtir. Akl› ÔelindiÊi iÔin bu pozisyonda safl›Ê›n›
korumas› Ôok zordur; åchårya boyutundan aËaÊ›ya dúËme
olas›l›Ê› vard›r.

GURU HERÈEYDÍR
Otokrasi ve demokrasi bir arada iyi yúrúmez. Bizim sis-

temimiz otokratiktir. Guru herËeydir. Guruya teslim oluËu-
muz koËulsuzdur. EÊer bir óÊrenci gurusunun gúcúnún di-
Êer Vai£òava'lar taraf›ndan k›s›tland›Ê›n› górúrse bu onun
zihninde búyúk bir tedirginlik yarat›r, gurusuna olan mut-
lak inanc›nda tedirginlik vard›r. ÍËte burada karË›m›za kur-
tar›c› olarak Tanr›'n›n Krishna kavram› Ô›kar. Yúcelerin
yücesi olduÊunu dúËúndúÊúmúz Krishna Yaßoda'dan da-
yak yer. Krishna Nanda'n›n pabuÔlar›n› baË›n›n úzerinde
taË›r, bir yandan da O Tanr› Kat›n›n Yúce Èahsiyetidir.
HerËeyi bu Ëekilde uyarlayabiliriz. Mutlak inanÔ ve mutlak
olmayan›n góreli pozisyonu — bu iki Ëey aras›nda uyum
saÊlanmal›d›r.

Guru’yu tarafs›z yarg›yla kabul etmek gerekir. Herkes
kendi annesinin en múËfik anne olduÊunu düËünür. Ama
iki anneden hangisinin daha Ëefkatli olduÊunu anlamak
iÔin bir k›yaslama yap›ld›Ê› zaman, tarafs›z bir ólÔüt uygu-
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lanacakt›r. Buna taéasthavicår denir: góreli ve mutlak de-
Êerlendirmelerin tarafs›z olarak k›yaslanmas›. Íkisi birden
tart›ld›Ê› zaman, mutlak hesap her zaman daha búyúk de-
Êere sahip olacakt›r.

Ächåryan›n durumu Ôok karmaË›kt›r. Bir åchåryay› yó-
netmek Ôok zordur. Bu bizim pratikte kazand›Ê›m›z bir de-
neyim. Lútfen bunu duyun ve góz ónúnde bulundurun.
Ächåryan›n pozisyonu górelidir, óÊrencinin durumu da gó-
relidir, ayn› anne Ôocuk, baba oÊul, kar› kocada olduÊu
gibi. Guru ruhanÅ kardeËlerinin gózúnde góreli pozisyonda
olsa da, óÊrencisinin gózúnde mutlakt›r. Bu yúzden góreli
ve mutlak aras›ndaki fark› kavramak zor Ëeydir; bu ebedÅ
bir problemdir. Hatta Krishna-lÏlåda bile mådhurya-rasa
ve våtsalya-rasa aras›nda dúËmanl›k vard›r, ama mutlak
kavram› gúndeme geldiÊi zaman her iki rasa da ayn› kap-
sama al›nmal›d›r.

GURU: TANRIDAN DAHA ÍLERÍ
ÓÊrenci'ye góre gurusunun pozisyonu Yúce'dir,

Tanr›'dan daha ileridir. Bu kutsal yaz›tlarda belirtilmiËtir.
Guru bize Tanr›'n›n Kendisinden daha yak›n ve daha sev-
gilidir. Tanr›'n›n uÊraËmas› gereken Ôok Ëey vard›r, oysa
guru sadece benim iyiliÊimi dúËúnúr. Gurunun pozisyonu,
óÊrenciye Tanr›'dan daha Ôok yarar saÊlar. EÊer toplumu-
nuz iÔerisinde, óÊrencinin guruya ve Mutlak GerÔeÊe olan
sayg›s›n›n doÊal bir Ëekilde artmas›n› istiyorsan›z, yap›lan-
man›zda buna izin verilmelidir, yap›lanma ancak bóyle ha-
yatta kalabilir.

Yasa herËey demek deÊildir. Toplumunuzun yasalar›
manevÅ duygular› besleyecek Ëekilde dúzenlenmelidir, aksi
hÕlde yasa olmaktan Ô›kar. Yasa inanc› teËvik etmelidir.
çåstran›n yetkisi s›n›rl›d›r. Amac› sadece aËk› yúceltmektir,
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aËk geldiÊi zaman, ßåstra azat olacakt›r; ak›c›, uyumlu
Ôal›Ëma sadece aËk alan›nda múmkúndúr. çrÏla Røpa
GoswåmÏ, vaidhÏ-bhaktinin yani yasalar›n ve kurallar›n,
ßåstran›n gúdúmúndeki adanm›Ël›Ê›n ancak bir yere kadar
yararl› olacaÊ›n› sóyler. Bu túrlú bir adanm›Ël›k, aËk›n ve
Ëefkatin iÔsel uyan›Ë›na yard›mc› olur, sonra da emekliye
ayr›l›r. Yasa, yerini aËk›n doÊal ak›Ë›na b›rakarak emekli-
ye ayr›l›r. Yasa gereklidir, ózellikle de daha alt seviyeler-
de, ancak iliËkide ózgúr harekete f›rsat vermesi gerekir.
Ózgúrlúk en úst Ëeydir. Ózgúr hizmet råga-margad›r ve
doÊru olan hizmet odur, yónetilen, zorla yapt›r›lan, dayat›-
lan hizmet deÊil. O hizmet deÊildir. Bizim hedefimiz
Vùndåvana'd›r. Bu nedenle biz ózgúr hizmet istiyoruz.
Ózgúrlúk olmadan, hizmetin deÊeri yoktur. Dayat›lan
emek, emek say›lmaz; aËk dolu emek gerekir. Ve hepimiz
bunu elde etmek iÔin ortaya Ô›kt›k. Óncelikle dúËúnmeliyiz
ki bizler yaln›zca yasa gerektirdiÊi iÔin deÊil, yasay›
oluËturan Ëey iÔin óne Ô›kt›k; yaËam›n o yúksek amac›n›
elde etmek iÔin ortaday›z; ilahÅ aËk. Yasa, kurallar o ama-
c› teËvik etmelidir. Bu duyguyla yolumuza devam etmeli-
yiz. Yeni baËlayanlar inanÔlar›yla beraber geliyorlar,
inanÔlar› cesaretlendirilmelidir ve óyle uyarlanmal›d›r ki
bir kiËinin inanc› diÊerini rahats›z etmesin. 

ÓZGÚR ÍNANÇ MESÍHLERÍ 
HiÔbir yasa åchåryay› s›n›rlamamal› veya kontrol

etmemelidir, aksi hÕlde óÊrencinin ßraddhås› kaybolur ve
herËey kurulu makineye dóner. Daha doÊrusu ne varsa
maddeye indirgenir. Bizler kalpten gelen ózgúr Tanr›
inanc›n› geliËtiren mesihleriz. Beslenmesi gereken Ëey
inanÔt›r. Kalp bahÔesine bu túr bir sarmaË›k dikilmelidir,
sulanmal› ve beslenmelidir. Ínanc›n gerÔek niteliÊi d›Ëar›dan
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múdahale ile, yasalar›n ve kurallar›n dayat›lmas› ile kaybe-
dilmemelidir. Kalbin ózgúr ak›Ë› korunmal›d›r. çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'nun hareketi ak›ldan Ôok kalple
ilgilidir. Bunu her zaman dikkate almal›y›z. Ak›l kalbin
ózgúr ak›Ë›n› kontrol alt›na almamal›d›r. Bunu her zaman
hat›rlamal›y›z. Ózgúr aËk ve ózgúr inanÔ bizlerin kendi
evimizden Ô›k›p misyona kat›lmam›za neden olan yegÕne
ve en deÊerli Ëeylerdir. Amac›m›zdaki bu safl›k hiÔ zarar
górmemelidir. KuËkusuz yasa ve kurallar›n desteÊi gerekir,
ancak coËkumuzun geliËmesini denetim alt›nda tutacak bo-
yutta deÊil. CoËkuyu desteklemeliyiz. Misyonun gerÔek
ruhu, gerÔek amac› arac›s›z verilmelidir. Kendi aran›zda da
hoËgórúlú davran›Ë iÔinde olman›z gerekir. Denir ki, "EÊer
diË dili kesiyorsa, diËi sókúp Ô›kartmam m› gerekir?" Siz-
ler organik bir bútúnsúnúz; davran›Ëlar›n›z sevginin
baÊ›Ëlay›c›l›Ê›n› unutturacak tarzda olmamal›. Yasa ile
deÊil, sevgi góstererek daha fazla kiËiyi fethedersiniz. EÊer
hepimiz asl›nda Tanr›’n›n hizmetkÕr› isek bunca formalite-
ye ve tarza ne gerek var? 

Ächårya iki tehlikeyle karË› karË›yad›r. Birincisi óÊren-
cilerine dúËkún olmas›d›r. DúËkún olma, óÊrencileriyle
tam ózgúrlúk iliËkisi iÔinde olmas› demektir. Ústelik bu
iliËki ona Ôok daha cazip gelir. Íkinci tehlike ise yoldan
sapmad›r. O hÕlde yoldan sapma ve dúËkún olma — bu iki
Ëey åchåryay› aËaÊ›ya Ôekebilir. Bunlar bir åchåryan›n iki
düËman›d›r. Ve o pozisyonda olan kiËi bu Ëeylere ózellikle
dikkat etmek zorundad›r. Ächåryan›n pozisyonu tehlikeli-
dir. Bir súrú tahrikle doludur. Bu nedenle, åchåryan›n vaz-
geÔilmez ihtiyac›, Krishna bilincinin daha yúksek beklen-
tileri ad›na gúÔlú, samimi, boyun eÊmez arzuya sahip ol-
makt›r. Aksi hÕlde pozisyonunu koruyamaz. DúËer. ÓÊret-
men olmuËtur ve Ëóyle dúËúnecektir, "GózlediÊim
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herËeyin efendisiyim." Belli bir Ôevrede kral olmuËtur. Ve
saltanat delilik getirebilir. Bu búyúk tahriktir. EÊer bir kiËi
bu gerÔeÊin tam anlam›yla bilincinde deÊilse, pozisyonunu
korumay› baËaramaz. Ínsanlara ve paraya húkmeden kiËi-
nin hizmetkÕr olarak pozisyonunu korumas› Ôok zordur.
Hemen hepimizde bulunan üstünlük egosu guruya sald›r›r.
Ne de olsa bizler sómúrú úlkesinde dolaËmaktay›z. Bu ne-
denle, óz sorgulamam›zda Ôok uyan›k ve titiz olmal›y›z.
KiËi ilerlediÊi ólÔüde "dúËúyorum" diye dúËúnúrse, bu ge-
nel saÊl›k belirtisidir. Bu dolayl› ólÔme yóntemini iÔsel ge-
liËmemizi ólÔmek iÔin kullanabiliriz. D›Ë górúnúËte kiËi úst
bir pozisyonda olabilir, ama iÔsel olarak daima Ëóyle dú-
Ëúnmelidir, "Ah Tanr›m! MuhtaÔ durumday›m. Bana daha
fazla lútuf ver! Durumumu koruyam›yorum."

PARA, KADINLAR VE ÈÓHRET
Bir Vai£òava gurunun Ôizgiden sapmas› búyúk talihsiz-

liktir. Enderdir ama bazen karË›laË›l›r. Genellikle sapman›n
belirtileri úÔ farkl› s›n›fa ayr›l›r: kanaka, kåminÏ ve prati£é-
hå: para, kad›nlar ve Ëóhret. Guru ilk ónce kendi gurusu-
na ve ßåstra-upadeßaya, ßåstran›n óÊúdúne olan baÊl›l›Ê›-
n› kaybeder. Ard›ndan, daha ónce ifade ettiÊi, kutsal me-
tinlerden yapt›Ê› al›nt›lar ve kendi gurusunun sózleri za-
manla akl›na gelmez olur. Daha ústún Ëeye olan cazibesi
azal›r. Bu prati£éhåd›r, yani prestij. Kanaka, kåminÏ,
prati£éhå: para, kad›nlar ve Ëan, Ëóhret — bunlar bir kiËi-
nin sådhu olup olmad›Ê›n› veya ne ólÔúde sådhu olduÊunu
anlamak iÔin her yerde uygulanabilecek úÔ s›navd›r. Birin-
cisi daha úst gurular›ndan sapmas›d›r. Bunu fark etmek ge-
rekir. Bu prati£éhåd›r, kibirdir.

Sonra, para biriktirmeye, para harcamaktan daha fazla
eÊilim gósterir. Para toplanabilir ama sampradåyan›n,
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Vai£òava'lar›n hizmeti iÔin daÊ›t›lmal›d›r. Oysa biriktirme,
yoldan sapman›n ikinci iËaretidir. ÚÔúncúsú ise bayanlar›n
cazibesine kap›lmakt›r. KuËkusuz, para ve kad›nlarla ve
óÊrencilerinin sayg›s›yla baÊlant› iÔinde olabilir. Bu da ge-
reklidir ancak sadece manevÅ amaÔ, manevÅ hedef iÔin,
kendisi iÔin deÊil. Ama bútún bunlar› sampradåya iÔin
deÊil de kendi kiËisel Ô›kar› iÔin kulland›Ê›n› fark ede-
bilirsek o zaman dikkatli olmal›y›z.

BaËlang›Ôta, tek túk ortaya Ô›kan problemleri górmez-
den gelebiliriz; bu túrlú sapmalardan baz›lar›n› góz ard›
edebiliriz. Ama eÊer bunlar›n daha s›k gúndeme geldiÊini
górúrsek, o zaman durumu dikkatle gózden geÔirmeli ve
konuyu benim pozisyonumdaki kiËilere getirmeliyiz.
Dan›Ët›ktan sonra konuyu daha úst kaynaklara gótúrebiliriz
ve gúvenilir åchåryalar›n górúËlerini alabiliriz. Ílk baËta bi-
ze kúÔúk gibi górúnen Ëeyin gerÔek, zarar verici ve búyúk
Ôapl› olduÊunu ve manevÅ óÊretmenimizin dúËmekte
olduÊunu anlay›nca kendimizi kurtarmak iÔin harekete
geÔmeliyiz. Ve kendimiz gibi sómúrúye yem olacak diÊer-
lerini de kurtarmaya Ôal›Ëmal›y›z. Bu búyúk iÔtenlikle ya-
p›lmal›d›r. Bu múmkúndúr; ßåstralar bundan sóz ederler ve
bu konuda pek Ôok órnek de vard›r. O hÕlde, uykuda ilerle-
meyelim, gózlerimiz aÔ›k olarak yolumuza devam edelim.

SAHTE GURULARI TERK ETMEK
Adanm›Ë: EÊer inisiasyon veren guru yoldan Ô›karsa,

óÊrenci ne yapmal›d›r?
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Yeniden Krishna'n›n kutsal

ad›na s›Ê›nabilir ve bir súre bekleyebilir. EÊer guru
baËlang›Ôta manevÅ óÊretmeninin samimi bir óÊrencisi
ise ve Ëu anda baz› ihanetleri nedeniyle gurusu taraf›n-
dan ihmal ediliyorsa, bir súre yolunu ËaË›rabilir. Ama
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tekrar o dúzeye dónebilir. Yine de Mahåbhårata Ëóyle
der (Üdyoga-parva 179.25):

guror apy avaliptasya
kåryåkåryam ajånataè
utpatha-pratipannasya
parityågo vidhÏyate

"Neyin yap›lmas› gerektiÊini, neyin yap›lmamas› gerek-
tiÊini bilmeyen, adanm›Ë hizmet yolunu terk etmiË bir
guruyu terk etmek gerekir." Bhi£ma, Mahåbhårata'da bóy-
le sóyler. Bhi£ma on iki mahåjanadan biridir ve astra-gu-
rusu Paraßuråma'ya bu ifadeyi kullan›r. 

JÏva GoswåmÏ, eÊer bir guru yoldan Ô›karsa terk
edilmelidir der, ancak óyle baz› durumlar vard›r ki
Krishna'n›n ak›l almaz arzusuyla, guru bir súre sapabilir ve
sonra tekrar dónebilir. Bu durumda óÊrenci bir súre bekle-
melidir. Bóyle Ëeylerin olmas› óÊrenci iÔin búyúk talihsiz-
liktir. çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur'un bu konudaki detayl›
anlat›m›n› Harinåma-cintåmaòi'de bulacaks›n›z. EÊer bir
oÊul evi terk ederse ve babas›na itaatsizlikte bulunursa, ba-
ba ona karË› kay›ts›z kalabilir; onu vasiyetinden Ô›karabi-
lir. Ama eÊer oÊul bir súre sonra dóner ve yeniden itaatkÕr
olursa, mirastan pay›n› alabilir. Ayn› Ëekilde, manevÅ óÊ-
retmen gurusuna karË› itaatsiz olabilir, gurusu da ona karË›
bir súre kay›ts›z kalabilir, ancak eÊer kendisini dúzeltirse,
mirastan mahrum edilmez. Bu Bhagavad-gÏtå'da (api cet
suduråcåro) aÔ›klanm›Ët›r. Bu talihsiz durumlarda Ôok ani
Ô›k›Ëlar yapmamal›, bekleyip sonucu górmeliyiz. HerËey
ihtiyatl›, ólÔúlú yap›lmal›.

Guru ve ruhanÅ kardeË, guru ve óÊrenci aras›ndaki
iliËkileri anlamaya Ôal›Ë›rken Ôok yoÊun duygusall›k anla-
r›yla karË›laË›r›z. Nas›l ki Krishna, Kaìsa'n›n arenas›nda
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farkl› kiËilere farkl› górúnmúËse, benzer Ëekilde, óÊrenciler
gurular›n› bir aÔ›dan górúrler, ruhanÅ kardeËler bir baËka
aÔ›dan. GerÔek bir gurunun óÊrencileri gurular›n›n bera-
berliÊini Krishna ile beraberlik gibi górúrler, oysa ruhanÅ
kardeËler bóyle górmeyebilirler. Mådhurya-rasada
Krishna bir Ëekilde górúnúr, våtsalya-rasada Yaßoda Anne
Onu baËka Ëekilde górúr. HizmetkÕrlar Onu baËka Ëekilde
górúrler. Gargamuni gibi ù£iler ise baËka túrlú. Krishna
Kendisini nas›l góstermek isterse, óyle górúnúr.

Guruyu kendinize góre deÊerlendirebilirsiniz, ama yine
de yeni gelenlerin inanc› zedelenmesin diye belli bir dav-
ran›Ë iÔinde olmak gerekir. Yeni gelenler daima cesaretlen-
dirilmelidirler, Ôúnkú dúËmúË bir ruhun bútún inanc›n› ve
sayg›s›n› toplay›p guruya sunmas› Ôok zordur. Onlar›n
maksimum sayg›y› toplayarak guruya sunmalar› bizi ya-
k›ndan ilgilendirmelidir. Óte yandan, ruhanÅ kardeËim hak-
k›nda kendimce bir anlay›Ëa sahip olabilirim. Bunu kal-
bimde beslerim. Múmkún olduÊu kadar óÊrencilerini hu-
zursuz etmemeye Ôal›Ë›r›m. EÊer bir åchårya Ëanss›zl›k
eseri dúËerse ve kendisinin o kapasiteye sahip olmad›Ê›n›
ispatlarsa, bu belli bir dereceye ulaËt›Ê› zaman, baz› ón-
lemler al›nabilir; hoË olmayan ónlemler almak zorunda ka-
labiliriz. Ama Tanr› bizleri bu felaketten korusun. Hisleri-
miz bu doÊrultuda olmal›.

Aksi hÕlde, múmkún olduÊunca uzun súre rútbeye say-
g› gósterilmelidir. Hem góreli, hem mutlak deÊerlendirme
baËa baË yúrúmelidir. ÓÊrenciler ÔoÊunlukla góreli yakla-
Ë›ma góre cesaretlendirilmelidirler. RuhanÅ kardeËler ise
mutlak yaklaË›ma daha fazla yak›nl›k hissedeceklerdir.
Ama yine de yeni gelenleri baËlang›Ô pozisyonunda rahat-
s›z etmemeleri gerekir. Hatta åchårya górevini ústlenmiË
kiËinin nitelik, adhikåra, olarak sizden daha aËaÊ›da
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olduÊunu dúËúnseniz bile, o pozisyonda olduÊu iÔin ona
resmiyet iÔerisinde ózel sayg› góstermelisiniz. OÊul yarg›Ô
olabilir, baba ise avukat olabilir. Baban›n oÊula sayg› gós-
termesi gerekir. Makama sayg› góstermelidir. Dolay›s›yla
misyonda bóyle bir uyum saÊlanmal›d›r. Yaln›z baË›na
iken, åchårya kardeË ve åchårya olmayan kardeË serbestÔe
hareket edebilirler. Onun yúzúne Ëamar atabilirsiniz. Ama
óÊrencileri aras›ndayken, o túrlú bir davran›Ë góstermelisi-
niz. Misyonun huzurunu korumak ad›na topluluk iÔinde
sayg›l› davran›lmal›d›r.

VYÄSA...BÍLMEYEBÍLÍR
Adanm›Ë: Her ne kadar óÊrenci guruyu mutlak olarak

ve manevÅ kazan›m›n en úst mertebesinde górse de, guru
kendi pozisyonunu nas›l deÊerlendirmelidir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: çrÏdhar SwåmÏ çrÏmad-
Bhågavatam úzerine bir yorum yazm›Ët›. Bu daha ónceki
yorumlardan biraz farkl›yd›, bu nedenle bilgi adamlar›,
ózellikle de çaíkariteler bu yorumun evrensel olarak kabul
edilmesine karË› Ô›kt›lar. S›nava tÕbi tuttular. Yorumu
Lord çiva'n›n Vißvanåtha tap›naÊ›na b›rakt›lar ve eÊer
Lord çiva yorumu kabul ederse kendilerinin de kabul ede-
ceÊi konusunda anlaËt›lar. Sonra, çiva tap›naÊ›ndan Ëu
ayet gónderildi:

ahaì vedmi ßuko vetti
vyåso vetti na vetti vå 
(Chaitanya-charitåmùta-Madhya 24.313)

Lord çiva, "çrÏmad-Bhågavatam'›n gerÔek amac›n› id-
rak etmek Ôok zordur," der. "Ben Bhågavatam'›n gerÔek
amac›n› biliyorum; Vyåsadeva’n›n oÊlu ve óÊrencisi olan
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çukadeva da tam anlam›yla biliyor; Bhågavatam'›n yazar›
olan çrÏla Vyåsadeva ise anlam›n› bilebilir veya bilmeye-
bilir."

Mahåprabhu, Sanåtana GoswåmÏ'ye eÊitim verirken
Ëóyle dedi, "Sanåtana, Krishna Kendi cómertliÊini benim
vas›tamla sana verecek. Ben seninle konuËurken deli gibi-
yim. Pek Ôok Ëeyin iÔimden sana akt›Ê›n› hissediyorum.
Ama ben Ëahsen o Ëeye sahip miyim bilmiyorum." Bu
múmkúndúr. Harikuladedir, ama yine de karË›m›zdad›r.
Akla yak›n olmasa da, ak›l d›Ë› deÊildir.

Bak›n›z, Íkinci Dúnya SavaË› patlak verdiÊinde
Kalkúta'da Dalhouse Meydan›'nda herkesin bildiÊi bir
resmÅ poster vard›. Duvarda bir asker úniformas› resmi,
alt›nda ise bir yaz›, "Sadece bu úniformay› giyin, úniforma
size ne yapman›z gerektiÊini gósterecektir." O halde, sami-
mi bir insan belli bir iËi ústlenince górevinin gerektirdiÊi
yúkúmlúlúkleri bir Ëekilde óÊrenir. Samimidir. Ve Tanr›
yard›m eder. Tanr› kendilerine yard›m edenlere yard›m
eder. Siz górevi ústlendiniz ve bu górev sadece bir f›rsat
olarak karË›n›za Ô›kt›, ancak gizli bir baÊ vard›r. Ve eÊer
siz ilerlemeye Ôal›Ë›rsan›z, yard›m gelir. O sizi kand›rmaz.
Bu sorumluluÊu, óÊretmeninizin size verdiÊi Ëekliyle, sa-
mimiyet iÔinde ústlendiniz, óÊretmen sahtekÕr deÊildir.
Bútún gúcúyle yard›m›n›za gelir, bir yandan da Ëóyle der,
"Bunu yap. Ben yard›m ediyorum; arkanday›m." Hepimiz
samimi olunca, herËey bóyle gerÔekleËir. 
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Nåma Guru 
ve 

Mantra Guru
ÓÊrenci: DuyduÊuma góre bir kiËi kendisini ilk kez

Hare Krishna mahå-mantra zikrine inisiye eden manevÅ
óÊretmenle (harinåma-guru) ebedÅ baÊlant›ya sahiptir.
Mantra-guru ile de benzer bir baÊlant› var m›?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet. Ufak bir farkl›l›k d›Ë›n-
da ikisini benzer kabul edebiliriz.

ÓÊrenci: Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda'dan inisi-
asyon alm›Ë olan baz› adanm›Ëlar, daha sonra gåyatrÏ
mantra inisiasyonlar›n› onun bir óÊrencisinden ald›lar. Íki
inisiasyon aras›ndaki farkl›l›Ê› ve óÊrencinin iki farkl› ma-
nevÅ óÊretmenle olan iliËkisini nas›l deÊerlendirmesi ge-
rektiÊini aÔ›klar m›s›n›z?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Ílk ónem nåma-guruya yani
kiËiyi Krishna'n›n kutsal ad›n› zikretmeye inisiye eden gu-
ruya verilmelidir ve ikinci ónem ise gåyatrÏ-mantraya ini-
siye eden guruya verilmelidir. DÏk£å-guruya yani inisias-
yon veren manevÅ óÊretmene sayg› góstermek gerekir, son-
ra da Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda'n›n diÊer bútún
óÊrencilerine sayg› gósterilmelidir. HerËeyden ónce nåma-
guru olan Prabhupåda'ya, gurunun gurusuna sayg› gósteril-
melidir. Íkinci olarak dÏk£å-guruya sayg› gósterilir ve son-
ra da diÊerlerine, yani herkesi kapsayacak Ëekilde. Hepsi
statúlerine góre sayg› górúr.



MANTRA: ÇEMBER ÍÇÍNDE ÇEMBER 
JÏva GoswåmÏ gåyatrÏ mantradaki Krishna ad›n›n en

baËta gelen Ëey olduÊunu yazm›Ët›r. Mantra iÔerisinde Ôok
say›da baËka sózcúkler de vard›r, ancak ad en ónemlisidir.
EÊer Krishna'n›n ad› Ô›kart›l›r ve yerine baËka bir ad
konursa, bozulur, deÊerini kaybeder. JÏva GoswåmÏ'nin
karar› budur. Krishna'n›n kutsal ad› herËey demektir.
Krishna'n›n kutsal ad› orada gåyatrÏ-mantra iÔerisindedir
ve baËka pek Ôok sózcúk de orada yer al›r. Ama eÊer
Krishna'n›n ad› Ô›kart›l›r ve çiva'n›n ad› ile yer deÊiËirse, o
zaman herËey çiva'ya gider. Kutsal ad en ónemli unsurdur. 

Krishna'n›n ad› o kadar ónemlidir ki, gåyatrÏ mantraya
bile gerek kalmaz.

no dÏk£åì na ca sat-kriyåì na ca puraßcaryåì manåg Ïk£ate
mantro 'yaì rasanå-spùg eva phalati ßrÏ-kù£òa-nåmåtmakaè

(PadyåvalÏ 29)

"KiËi dindar bir yaËam súrmek iÔin, ar›nd›rma ózelliÊi
olan bútún yóntemleri uygulamak veya Vedalar'da sózú edi-
len ve manevÅ yaËam iÔin gerekli olan alt› ritúeli yerine ge-
tirmek zorunda deÊildir; hatta gåyatrÏ-mantraya inisiye ol-
mas› bile gerekmez. EÊer sayg›s›zl›k etmeden sadece kutsal
ad› zikrederse, herËey baËar›ya ulaË›r. Krishna'n›n kutsal ad›
en ónemli konudur. GåyatrÏ mantraya bile gerek kalmaz.

Biz mantray›, kutsal ad›n ibadetini yani nåma-bhajana-
y› kolaylaËt›rs›n diye al›r›z. Aksi hÕlde hiÔ de gerekli olma-
yabilir. DeÊerlendirme bu yóndedir. Ad, tek baË›na kiËi
iÔin herËeyi yapabilir. Bútúndúr ve tamd›r. Mantra
aparådhalardan, yani sayg›s›zl›klardan ve bhajanam›z s›-
ras›ndaki belirsiz kavramlardan yani åbhåsadan kurtulma-
m›za yard›m eder. Mantra yard›m›m›za iËte bóyle gelir.
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Búyúk ve kúÔúk Ôemberlerle ilgili bir de órnek verilir.
Krishna'n›n kutsal ad› búyúk Ôemberdir. En yukar›dan en
aËaÊ›ya uzan›r. Mantra Ôemberi búyúk Ôember iÔindeki da-
ha kúÔúk Ôemberdir. Mantra en aËaÊ› pozisyona uzana-
maz. Oysa Kutsal ad kendisini en aËaÊ› pozisyona kadar
yayabilir. Mantra bizim azat olmam›z› saÊlar, ad bizi daha
da ótelere gótúrúr. Bizim mantra ile ve adla olan baÊlant›-
m›z›n yap›s› budur.

Ad en aËaÊ› pozisyona, caòàålalara ve yavanalara
uzan›r. Herkes ad› alabilir. Ancak gåyatrÏ mantra herkes
iÔin uygun deÊildir. KiËi belli bir olgunluÊa eriËtikten son-
ra mantra alabilir. Ve ózgúrlúk kazan›l›nca, mantran›n yet-
kisi biter. Chaitanya-charitåmùta'da (Adi.7.73) Ëóyle denir:

kù£òa-mantra haite habe saìsåra mocana
kù£òa-nåma haite påbe kù£òera caraòa

"Krishna gåyatrÏ mantra, kiËiyi bu dúnyadaki doÊum ve
ólúm dóngüsünden kurtar›r; Krishna'n›n kutsal ad› kiËiye



Krishna'n›n kutsal ayaklar›n›n s›Ê›naÊ›n› verir." GåyatrÏ
mantra ózgúrlúk elde etmemize yard›m eder ve sonra
Ôekilir. Azat olunduktan sonra mantran›n iËi biter. Oysa ad
en aËaÊ›dan en yukar›ya kadar bize eËlik eder. Ad› zikred-
erken dilekÔe vermek sóz konusu deÊildir — o sadece bir
adrestir. "Èunu istiyorum" zihniyeti ile zikir yapmamal›-
y›z. Sadece doÊal bir Ëekilde ad› zikretmeliyiz. Bu
iÔimizde iyi niyetin oluËmas›n› saÊlar. O hÕlde, mantran›n
iËlevi s›n›rl› ve ad da herËeyden ónemli olduÊu iÔin ónce-
likli olarak nåma-guruya sayg› gósterilmelidir, sonra
mantra-guruya ve ard›ndan diÊer Vai£òava'lara.

RUHANÎ KARDEÈ OLAN GURULAR 
ÓÊrenci: Bir ruhanÅ kardeËten ikinci inisiasyonu alm›Ë

olan bir adanm›Ë, ruhanÅ kardeËini nas›l górmeli — ruhanÅ
kardeË olarak m› yoksa guru olarak m›?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bu alg›lanmas› imkÕns›z bir
Ëekilde ayn› anda hem ayn› hem de farkl›d›r. Genelde bu
ruhanÅ kardeË, óÊrencinin o anki durumuna góre, guru ola-
rak górúlúr ancak eÊer óÊrenci bunu aËar ve geÔmiË tarihe
dónerse o zaman onu daha Ôok ruhanÅ kardeË olarak górúr.
Ama genelde, o anki durumunda, onu guru olarak, geri
planda da ruhanÅ kardeË olarak górúr. 

ÓÊrenci: Harinåma azat olma durumundan sonra de-
vam eder dediniz. Bu durumda, gåyatrÏ-mantra guru, óz-
gúrlúk noktas›n›n ótesinde adanm›Ë kulla herhangi bir
faaliyet súrdúrúr mú?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: O RuhanÅ dúnyaya dóndüÊü
zaman, kutsal ad›n zikri bile geri planda kalacakt›r, óteki
hizmetleri yerine getirme iËlevi ise ón plana Ô›kacakt›r. Bir
kiËi Lord'un úlkesine girince, kendisine orada Krishna'n›n
hizmetinde bir górev verilir ve bu da Ôok belirgin ve seÔkin
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bir górevdir. O zaman geldiÊinde, ad arka planda kal›r.
KiËi sakhya rasa gibi belli bir rasadaki belli bir gruba ka-
t›l›nca, Subala veya Baladeva gibi bir grup lideri taraf›ndan
kendisine ózel bir górev verilir. Yapt›Ê› hizmet óncelikli
olarak ónem kazan›r, ad ise arka plandad›r, yard›mc› olur,
enerji verir. Ve orada herËey guru olarak górúnúr ama yi-
ne de bir hiyerarËi vard›r. Bu bir aile yaËant›s›d›r. Gurunun
gurusu oradad›r ve óÊrenci kendi patronunun emrinde Ôa-
l›Ë›r, o patronun da kendi patronu vard›r. ÓÊrenci kendisi-
ne en yak›n úst kiËiden talimat al›r. Bu Ëekilde bir hiyerarËi
vard›r ve óÊrenci yavaË yavaË bu túrlú bir Ôal›Ëmayla deÊi-
Ëime uÊrar. Herkes bir hizmetkÕr›n hizmetindedir ve baËl›-
ca górevleri bu hizmetkÕra ve emirlerine uymakt›r. 

ÓÊrenci: Pek Ôok adanm›Ë bir kiËinin nas›l iki guruya
birden sahip olabileceÊini anlayam›yor.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bunun nedeni onlar›n resmÅ
bir pozisyonda olmalar›ndand›r, ama gerÔek manevÅ far-
k›ndal›k aËamas›na geÔtikleri zaman bóyle bir dertleri ol-
mayacak Ôúnkú gurunun ne olduÊunu anlayacaklar. Guru
Krishna bilinci vermek úzere gelmiË olan kiËi demektir. Ín-
san, bóyle bir gurunun sayg› górme nedeni olan óÊretilerin
gerÔek ózúnú yakalay›nca resmÅ ayr›m azalacakt›r. KiËi,
gurunun bize vermek üzere geldiÊi ilahÅ aËk baÊ› ile s›ms›-
k› baÊlan›nca, nereden gelirse gelsin bunu kabul edecektir.
Bunu muhalif deÊil aksine iËbirlikÔi, dostane bir iliËki ola-
rak górecektir.

D›Ë górúnúËte ayr› olsalar bile, kalp olarak her iki guru
da birdir Ôúnkú ortak bir nedenleri vard›r. Birbirleriyle
savaËmak úzere gelmediler; sadece Ëeytan'›n arac›lar›yla
savaËmaya geldiler. EÊer guruya yaklaËma nedenimiz olan
o gerÔek Ëeyin fark›na varabilirsek, o zaman ßik£å-guru,
dÏk£å-guru ve vartma-pradarßaka-guru ile olan iliËkimiz-
de nas›l uyum saÊlayacaÊ›m›z› anlayacaÊ›z.
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Bizler bútún gurular›m›za sonsuz Ëúkran borÔluyuz.
Bizler aciziz. Ne yapabiliriz? Onlar cómerttirler, sonsuz
ólÔúde vericidirler, benim koruyucumdurlar. Pek Ôok koru-
yucuya sahip olabilirim; onlar benim iyiliÊimi gózetmekle
górevliler, beni mahvetmeye gelmediler.

ÓÊrenci: Krishna yak›nlar›yla, arkadaËlar›yla ve Ôevre-
sindeki herËeyle birlikte iner. Bu guru iÔin de geÔerli midir?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet, ama yak›nlar› genellikle
górevle gelmiËlerdir; iÔlerinden Ôok az› onun ebedÅ
refakatÔisidir.

IÈIK SAÇAN VE KANIT GEREKTÍRMEYEN
ÓÊrenci: EÊer guru karË›m›za baËka bir formda veya

farkl› bir bedende Ô›karsa onu nas›l tan›yacaÊ›z?
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Sårvabhauma Bhaééåchårya,

çrÏ Chaitanyadeva’n›n bir enkarnasyon olamayacaÊ›n› id-
dia etmiËti. GopÏnath Ächårya ise karË›l›k olarak ona Ëóy-
le dedi, "Sen ßåstray› bilmiyorsun."

"Hay›r, hay›r," dedi Sårvabhauma. "Kutsal metinlerde,
Lord’un Kali-yugada tezahúr etmeyeceÊi, sadece úÔ ÔaÊda
górúndúÊú ve bu nedenle de Triyuga olarak bilindiÊi
anlat›l›r."

GopÏnath Ächårya Ëóyle cevap verdi, "çåstra hakk›nda
Ôok Ëey bildiÊini san›yorsun, oysa Kali-yuga avatår›ndan
çrÏmad-Bhågavatam'da ve Mahåbhårata'da aÔ›kÔa sóz
edilir. Bundan haberin yok mu?"

Sårvabhauma besbelli yenik dúËmúËtú, Ëóyle dedi, "Git
ve prasådam ye, sonra gel ve bana óÊret."

Daha sonra GopÏnath dedi ki, "KiËi Ôal›Ëarak veya zekÕ-
s›yla Tanr›'y› anlayamaz, sadece Onun lútfuyla anlar."
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athåpi te deva padåmbhuja-dvaya-
prasåda leßånugùhÏta eva hi 

(Chaitanya-charitåmùta, Madhya 6.84)

Bunun úzerine Sårvabhauma Ëóyle dedi, "Siz bu lútfa
sahip olduÊunuzu, benim ise olmad›Ê›m› m› sóylúyor-
sunuz? Bunun ard›ndaki mant›k nedir? Siz çrÏ
Chaitanyadeva’n›n bir enkarnasyon olduÊunu sóylediÊiniz
iÔin onun lütfuna sahip olduÊunuzu sóylüyorsunuz. Ve ben
bunu onaylamad›Ê›m iÔin lútfa sahip deÊilim, óyle mi? Bu-
nu nas›l kan›tlars›n›z?"

GopÏnath Ächårya cevaplad›:

åcårya kahe, — “vastu-vi£aye haya vastu-jñåna
vastu-tattva-jñåna haya kùpåte pramåòa”

(Chaitanya-charitåmùta, Madhya 6.89)

"Tanr›'n›n lútfuna sahip olduÊu aËikÕrd›r Ôúnkú onu ta-
n›yorum; siz ise sahip deÊilsiniz Ôúnkú Onu inkÕr ediyor-
sunuz."

Sorunuzun cevab› burada verilmiËtir. Kendi iÔsel dene-
yimimiz, kendi iÔsel doyumumuz, gerÔekle baÊlant›m›z
veya tan›Ë›kl›Ê›m›z gerÔek kan›tt›r; d›Ëtan gelen hiÔbir Ëey
gerÔek kan›t saÊlayamaz.

Guru mahåråj'›m›z›n verdiÊi órneÊe góre, eÊer bir
adam zindan›n karanl›Ê›nda doÊmuËsa ve bir baËkas›,
"Haydi gidip gúneËi górelim," ónerisinde bulunursa, o za-
man mahkûm eline bir fener alarak Ëóyle diyecektir, "Ah,
bana gúneËi mi góstereceksin?" 

"Evet. Gel benimle. Fenerini geride b›rak. GúneËi gór-
mek iÔin fenere gerek yok."

"Beni kand›rmaya m› Ôal›Ë›yorsun? IË›Ê›n yard›m› ol-
madan hiÔbir Ëey górúlemez."
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ArkadaË› mahkumu yaka paÔa, zorla gún ›Ë›Ê›na Ô›kar-
t›p soracakt›r; "GúneËi górúyor musun?" Mahkûm ise Ëóy-
le diyecektir, "Ah, gúneË bu mu! GúneËi ancak gúneË ›Ë›Ê›
ile górebiliriz." KiËi gerÔekle baÊlant›ya geÔince bu túrlú
bir deneyime sahip olur. Ne hesap kitap, ne delil, ne Ëahit,
sadece doÊrudan deneyim Krishna'n›n orada olduÊunu
kan›tlayabilir, ayn› gúneË gibi. 

çrÏmad-Bhågavatam'da Ëóyle denir, åtmåparijñåna-
mayo: bilinÔli zerre bile ›Ë›k saÔar, kald› ki Krishna. Belli
bir kesim Ëóyle der, "Tanr› vard›r. HiÔ kuËku yok ki O
mevcuttur." DiÊerleri der ki, "Hay›r, Tanr› yoktur, asla var
olmad›." Bu tart›Ëma boËunad›r; yine de súrúp gider. Belli
bir kesimde bu tart›Ëman›n sonu gelmez. Gózleri olmayan-
lar gúneËi góremeyeceklerdir. Onlar gúneËin olmad›Ê›n›
sóyleyeceklerdir.

åtmåparijñåna-mayo vivådo
hy astÏti nåstÏti bhidårtha-ni£éhaè
vyartho 'pi naivoparameta puìsåì
mattaè paråvùtta-dhiyaì sva-lokåt

(çrÏmad-Bhågavatam 11.22.34)

[Yúce iradenin bilgisinden yoksun olan kiËiler, bu dún-
yan›n gerÔek olup olmad›Ê›n› tart›Ë›rlar. Onlar›n dikkatleri
her zaman bu maddesel doÊan›n ikiliklerini anlama Ôabas›-
na yóneliktir. Bóyle konular her ne kadar anlams›z olsa da
Benden uzaklaËm›Ë olanlar iÔin bu tart›Ëmalar asla son bul-
mayacakt›r.]

Bu yan›lg›, ruhun ve Yúce ruhun varl›Ê›n› inkÕr edenler
iÔin súrecektir. Oysa doÊrudan deneyim sahibi olanlar iÔin
bir sorun yoktur: o mevcuttur! Ama gúneËin varl›Ê›n› ka-
bul edemeyen baykuË kesimi iÔin; gúneË mevcut deÊildir.
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Bunun gibi birËey. BirËey hakk›ndaki bizim kendi fark›n-
dal›Ê›m›z onun varl›Ê›n›n en búyúk delilidir: vastu-tattva-
jñåna haya kùpåte pramåòa.

Bir kiËi kór olarak doÊmuË olabilir, ama eÊer gózleri bir
Ëekilde aÔ›l›rsa Ôevrenin belli ózelliklerini górmek onu Ëa-
Ë›rtacakt›r. Ama eÊer kiËi górúËe sahip deÊilse ne renk gó-
rúr ne de Ëekil. GórúËe sahip olanlar Ëóyle hissederler,
"GerÔeÊi nas›l inkÕr edebilirim? Onu górdúm. Onu hisse-
diyorum, o óylesine cómert, óylesine búyúk ve iyi kalpli
ki; Bunlar›n hiÔbirini inkÕr edemem. Sen Ëanss›zs›n; góre-
miyorsun." Baz›lar› górúr, baz›lar› góremez. Ayn› yerde
biri górúr, diÊeri góremez. Krishna'n›n kendisini aÔmak is-
tediÊi kiËiler Onu górúrler; diÊerleri góremezler.

EVRENSEL FORM 
Kurular›n meclisinde Krishna, Duryodhana'n›n taraftarla-

r›na, Påòàavalar ve Kauravalar aras›nda bar›Ë saÊlanmas›
ónerisiyle gidince Duryodhana Ëóyle dúËúnmüËtü, "ÍËte Ëim-
di karË›m›za alt›n f›rsat Ô›kt›. EÊer Ëu anda Krishna'y› hapse
atabilirsem, o zaman Påòàavalar kederlerinden ólúrler ve on-
larla savaËma sorunu da ortadan kalkar." Kauravalar da bu
komploya kat›ld›lar ve Duèßåsana'ya Ëóyle dediler, "Git ve
Krishna'y› bu iple baÊla." Duèßåsana elinde iple geldi ve
Krishna'y› baÊlamaya Ôal›Ët›. Såtyaki, Krishna'n›n refakatÔisi
oradayd›, k›l›c›yla ófke iÔinde Duèßåsana'ya yaklaËt›.
Krishna sakince onun elini yakalad› ve Kendisini óylesine
tezahúr ettirmeye baËlad› ki Duèßåsana ËaËk›na dóndú. 

Duèßåsana Krishna taraf›ndan sergilenen evrensel for-
mu górdüÊü zaman Ëóyle dúËúndú, "KarË›mda bir súrú
Ëekil beliriyor. Ípi kimin úzerine atacaÊ›m? Kimi baÊlaya-
caÊ›m?" Krishna taraf›ndan evrensel formu iÔinde say›s›z
górüntü sergilenmiËti. Bir tarafta Baladeva vard›, diÊer
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tarafta da Arjuna ayakta durmaktayd› ve birÔok sayg›n ù£i
Krishna'n›n ad›n› zikrediyordu. Duèßåsana ËaËk›nd›. BhÏ£-
ma ve Droòa Krishna iÔin óvgúler sóylemeye baËlad›lar.
Herkes Ëóyle dúËúnúyordu, "Bu nedir? Bu iÔinde say›s›z
Ôehreyle muhteËem bir górúntú!" Túm atmosfer ilahÅ ruhla
dopdoluydu. Sonra, Devaù£i Nårada ve bir Ôok ù£i
Krishna'y› óvmeye baËlad›lar. Krishna evrensel formunu
meclisin ónúnde bóyle sergilemiËti.

Dhùtarå£éra kórdú, ama onlar›n Krishna'y› óvmelerini
duyabiliyordu, kendi kendine Ëóyle dúËúndú, "Etraf›mda
harikulade birËey oluyor, ama góremiyorum." Ve bu yüz-
den Krishna'ya dua etmeye baËlad›. "Ey Lord’um, lútfen Ëu
an iÔin kórlúÊúmú yok et. Senin búyúk tezahúrúnú górmek
istiyorum. Daha sonra beni yeniden kór yapabilirsin, ama
en az›ndan Ëu anda kórlúÊúmú al." Krishna ona Ëóyle dedi,
"KórlúÊúnú yok etmeme gerek yok. Ben gór derim, górúr-
sún." Yaln›zca Lord’un iradesi sayesinde, fiziksel kórlúk
bile Krishna’n›n o búyúk tezahúrúnün górúlmesi iÔin engel
oluËturmad›. O hÕlde Tanr›'y› fiziksel góz góremez; Onu
sadece manevÅ góz górebilir. Ve Krishna'n›n iradesiyle,
Dhùtarå£éra'ya geÔici olarak manevÅ góz verildi. KórlúÊú
górmesini engellemedi ve Krishna'y› górebildi.

ULTRASONÍK SES
ÍlahÅ olan› farketme yeteneÊi yukar›dan iner. Bizler

Tanr›'y› maddesel duyularla góremeyiz. Kald› ki sonsuzu
górebilelim. Duyular›m›z óylesine s›n›rl›d›r ki kulaklar›-
m›z sadece belli bir dalga boyunun sesini duyabilir. Bize
gúneËin, ay›n ve bútún y›ld›zlarla gezegenlerin dóndúkleri
ve Ëiddetli bir ses Ô›kard›klar› sóylenmiËtir, ama kulaklar›-
m›z o yúksek seviyedeki ultrasonik sesi duyamaz. Ne de
kulaklar›m›zla subsonik sesleri duyabiliriz. Gózlerimiz

118 çRî GURU VE LÚTFU



sadece belli bir dalga boyundaki ›Ë›Ê› farketmek úzere ta-
sarland›. Ne ultraviole ›Ë›nlar› górebiliyoruz, ne de k›z›l
ótesi ›Ë›nlar›. Maddesel duyular›m›z belli bir alg›lama bo-
yutuyla s›n›rl›d›r.

ÓÊrenci: Guru óÊrencilerini tanr› kat›na gótúrme so-
rumluluÊunu kabul etmiËtir. Bu bak›mdan, guru ayr›ld›Ê›
zaman óÊrenci guruyla baÊlant›y› nas›l saÊlar?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bak›n, bu ayn› noktaya gelir.
Guru kimdir? Ve neden o kiËi gurudur? Guru, ßåstra ve
sådhu birdir ve ayn› Ëeydir, bunu takdir etmemiz gerekir.
Aksi hÕlde, ileriye doÊru yúrúyúËúmúz salt gózlerimize gó-
rünenle mi garanti edilir? ManevÅ óÊretmenimizin
fotoÊraf›, gerÔek guru ile bir miktar baÊlant›l› olsa da
gurumuz deÊildir. KiËinin góz deneyimi ve kulak deneyimi
deneyimin tamam› deÊildir. GerÔek deneyim sózler yoluy-
lad›r, gurunun verdiÊi dúËúncedir. Krishna bilinci odur.

EÊer Krishna bilincine gerÔekten ilgi duyuyorsam,
herËeyi ona góre uyarlamal›y›m. Aksi hÕlde gurunun bana
vermek iÔin getirdiÊi gerÔek Ëeyi kaÔ›r›rsam, herËey s›k›c›
put ibadetinden ibaret olur. Salt formun peËine tak›lmak
puta tapmakt›r. Çok fazla insan formu var; neden o kiËi
guru oldu? Çúnkú o arac›d›r, manevÅ bilginin aktar›c›s›d›r.
Her yerde s›nanacak olan ólÔút budur. Bu s›nav› hemen her
yerde uygulay›n. Krishna bilincine gelmemize neden olan
ilgi nedir? Ve Krishna bilinci nedir? Bu bak›mdan, forma
Ôok fazla da ónem vermemeliyiz.

DÍN ORMANI 
ÓÊrenci: Dúnyada neden o kadar Ôok say›da farkl›

din var?
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: çrÏmad-Bhågavatam'da Udd-

hava da benzer soruyu sordu, "Neden din ad›na dúnyada bu
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kadar Ôok 'izm' var. Burada bulunan her 'izm' tek baË›na
beni amaca gótúrecek mi? Yoksa belli bir s›ralama m›
var?" Krishna Ëóyle dedi, "Yarat›l›Ë baËlad›Ê›nda dinin
gerÔeklerini Brahmå'n›n, yarat›c›n›n kalbine aktard›m ve o
bilgi Brahmå'dan onun óÊrencilerine ulaËt›. Ancak elde et-
tikleri Ëey óÊrencilerin farkl› kapasitelerine góre, baËkala-
r›na nakledilirken bir miktar deÊiËti. Ben Brahmå'ya verir-
ken, o bilgi tekti. Brahmå óÊrencilerine anlatt› ve onlar da
bu bilgiyi kabul ettiler, ama baz› deÊiËiklikler oldu. Onlar
da kendi óÊrencilerine aktar›nca daha fazla deÊiËime uÊra-
d›." Maddesel mekÕn›n bozma ózelliÊine baÊl› olarak kay-
boldu. Bir etken al›c›n›n farkl› oluËudur, diÊeri ise óÊreti
zincirindeki farkl›l›kt›r.

Bóylece gerÔek, zaman iÔerisinde deÊiËime uÊrad› ve
Ëimdi górúyoruz ki din dúnyas› vahËi bir ormand›r. Baz›la-
r› ac› Ôekmeye, baz›lar› baÊ›Ëa, baz›lar› Ëuna, baz›lar› ona
ónem verirler. Din dallan›p budakland›. DeÊiËime uÊram›Ë,
Ôókmekte olan bu górúËlere tepki olarak insan zihninin
úrúnú olan ateizm gibi dúËmanca górúËler ortaya Ô›kt›. So-
nuÔ olarak, Ëu anda karË›m›zda vahËi bir orman var.

Krishna dinin ilkelerini yeniden kurmak iÔin ara s›ra gó-
rúnúr: yadå yadå hi dharmasya glånir bhavati. Din aË›r›
derecede yozlaË›nca Krishna yeniden gelir veya "Git ve
dúzelt," diyerek temsilcisini gónderir. 

Dinsel farkl›l›klar kaÔ›n›lmazd›r, ancak gerÔeÊin hakiki
iÔsel anlam›n› yakalayabilen kiËi kurtulur. DiÊerleri ise
yanl›Ë yónlendirilirler ve kurtulmalar› hayli zaman al›r. KiËi
bir kez gúvenilir bir guru ile gerÔek bir iliËkiye sahip olun-
ca yolunu kaybetmez. Krishna, Uddhava'n›n sorusunu
çrÏmad-Bhågavatam'›n Onbirinci Kanto'sunda bu Ëekilde
cevaplad›, bu cevap oldukÔa aÔ›kt›r; ne mant›k d›Ë›d›r, ne de
dogmatiktir. EÊer bizler samimi isek, yolumuzu ËaË›rmay›z.
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YAÈLI BAYAN VE MOLLA
Her óÊrenci gurunun tavsiyesinin gerÔek ruhunu yaka-

layamaz. Bir óykú vard›r. Bir múslúman molla, dúzenli
olarak Kuran aÔ›klamas› yapard›. Kendisini dinleyenler
aras›ndan yaËl› bir kad›n kóËedeki yerini al›r ve molla
Kuran okuduÊu súrece sessiz sessiz aÊlard›. Góz yaËlar›
yanaklar›ndan súzúlúr dururdu, óyle ki bir gún molla baya-
n›n yoluna Ô›kt› ve ona sordu. "KonuËmalar›mda sizi bu
kadar etkileyecek ne buluyorsunuz? Ne zaman gózúm size
iliËse gózlerinizden yaËlar boËand›Ê›n› górúyorum.
KonuËmalar›mda sizi bóylesine duyguland›ran Ëey nedir?"

Bu soruya yaËl› kad›n Ëóyle cevap verdi, "Bir zamanlar
diËi bir keÔim vard› ve sakal› da t›pk› sizinkine benziyor-
du. Otlarken baË› otlar›n úzerinde ayn› sizin baË›n›z gibi
hareket ederdi. Siz bana sevgili diËi keÔimi hat›rlat›yorsu-
nuz. O bana karË› sevgi doluydu. GózyaË› dókmeden onu
dúËúnmeye katlanam›yorum ve bu amaÔla, konuËman›z›
izlemeye geliyorum."

Krishna Èahsen geldi ve pek ÔoÊu taraf›ndan farkedil-
meden gitti. Ísa'n›n durumunda da, on iki óÊrencisinden bi-
ri olan Yahuda bir haindi. Ísa hayal k›r›kl›Ê› iÔinde dedi ki,
"Bana ihanet edecek olan kiËi siz on iki kiËinin aras›nda
bulunuyor." O hÕlde, búyúk bir adam›n yan›nday›z diye
herËeyi elde ettiÊimizi, herËeyi óÊrendiÊimizi mi dúËúnme-
liyiz? Bu o kadar kolay birËey deÊil. Bizlerin sonsuzla sa-
dece belli belirsiz bir iliËkimiz vard›r ve o birikimle devam
etmemiz gerekir. HerËeyi elde ettik diye dúËúnmek asl›nda
ters bir duygudur. Sonsuza yaklaËan kiËi hiÔ bir yerde ol-
mad›Ê›n› gitgide daha fazla anlayacakt›r. Belirtiler bunun
tam tersi olacakt›r. KuËkusuz yine de, inanc›m›zdan gúÔ
alarak, cesaretle kendimizi onaylamam›z gerekir: "Sóyle-
diÊim Ëeyler doÊrudur."
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Newton'a ÔaÊdaËlar› "Sen bilginin en úst zirvesine eri-
Ëtin," dediler. O óylesine muhteËem bir buluË yapt› ki ken-
di dóneminin insanlar› onun sarvajña, herËeyi bilen oldu-
Êunu dúËúndúler. Onun túm bilgi dúnyas›n› aËt›Ê›n› dúËún-
dúler. Oysa Newton Ëóyle dedi, "Ben sizden iyi biliyorum,
Ôúnkú bilgi okyanusunun k›y›s›nda sadece Ôak›l taË› topla-
d›Ê›m› idrak ettim. Hepinizden daha bilgili olduÊumu gó-
rúyorum Ôúnkú siz benim túm bilgiyi aËt›Ê›m› Ëóylúyorsu-
nuz, oysa ben biliyorum ki uÔsuz bucaks›z bilgi okyanusu-
nun sonu gelmez. Ben sadece onun k›y›s›na dokundum.
Bútún bildiklerim bundan ibaret." SonuÔ olarak, bu da bir
onaylama, yani ben sizden daha bilgiliyim, Ôúnkú biliyo-
rum ki bilginin sonu gelmez, sizler ise bilginin sonu geldi
dediniz. 

Sonsuzun yap›s› bóyledir. Sonsuzla uÊraËacak kiËinin
kendi zay›fl›Ê›n›n idrakinde olmas› gerekir. Ancak o za-
man sonsuzdan ›Ë›k elde edebilir. Gurudevan›n sózlerini
anlamak Ôok da kolay deÊil. Gurudeva sonsuzdur. Sózle-
rinde de sonsuzu irdeler. Bize vermek istediÊi Ëeyi hallet-
tiÊimizi dúËúnúp s›n›r koyamay›z. Bizler óÊrenciyiz ve
sonsuza dek óÊrenci kalacaÊ›z.
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ÓÊreti Zinciri
Brahmå-Madhva-GauàÏya Sampradåya

Bhagavån çrÏ Krishna
I

Brahmå
I

Nårada
I

Vyåsadeva
I

Madhvåcharya
I

Padmanåbha
I

Nùhari
I

Mådhava
I

Ak£obhya
I

JayatÏrtha
I

Jñanasindhu
I

Dayånidhi
I

Vidyånidhi
I

Råjendra                                       
I

Jayadharma
I

Devam› bir sonraki sayfada 



Puru£ottama
I

BrahmaòyatÏrtha
I

VyåsatÏrtha
I

Lak£mÏpati
I

Mådhavendra PurÏ
I

îßvara PurÏ (Nityånanda, Advaita)
I

çrÏ Krishna Chaitanya Mahåprabhu
I

Røpa GoswåmÏ (Svarøpa Dåmodara, Sanåtana GoswåmÏ)
I

Raghunåtha dåsa GoswåmÏ, JÏva GoswåmÏ
I

Krishnadåsa Kaviråja GoswåmÏ
I

Narottama dåsa ëhåkur
I

(Baladeva Vidyåbhø£aòa) Jagannåtha dåsa BåbåjÏ
I

Bhaktivinoda ëhåkur
I

Gaurakißora dåsa BåbåjÏ
I

Bhaktisiddhånta SaraswatÏ Thåkur
I

B.R.çrÏdhar Dev-GoswåmÏ       A.C. Bhaktivedånta SwåmÏ

B.S.Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj

I

I

I



EÊitim Veren 
ManevÅ ÓÊretmenler

Adanm›Ë: ÓÊreti zinciri ilkesi nas›l iËler aÔ›klayabilir
misiniz? ÓÊretinizde, bilginin doÊru anlaË›lmas› iÔin Tan-
r›'n›n Kendisinden baËlayan kesintisiz bir zincir olmal› di-
ye bir izlenime sahiptim. Ancak Bhaktivedånta SwåmÏ
Prabhupåda'n›n Bhagavad-gÏtå's›n› okuduktan sonra siste-
min elli yúzy›l yaË›nda olmas›na raÊmen, óÊreti zincirinin
sadece otuz sekiz isim iÔerdiÊini górdúm. Bu tam liste mi-
dir, yoksa baz› isimler atland› m›? Bu gózle górúnúr tarih-
sel ÔeliËkileri nas›l anlamal›y›z?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bizim guru-paramparåm›z,
óÊreti zincirimiz, ideali izler, bedeni deÊil; eÊitim veren
manevÅ óÊretmenlerin zinciridir, resmen inisiasyon veren-
lerin deÊil. çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ taraf›ndan
guru-paramparå úzerine yaz›lm›Ë olan Ëark›da bundan
Ëóyle sóz edilir:

mahåprabhu ßrÏ chaitanya, rådhå-kù£òa nahe anya
røpånuga janera jÏvana

Krishna bilincinin en ústún gerÔeÊi, ßik£å-gurular›n,
eÊitim veren manevÅ óÊretmenlerin kanal›ndan aËaÊ›ya
iner. DoÊru Ôizgide fark›ndal›k dúzeyine sahip olanlar
óÊreti zinciri listemize al›nm›Ëlard›r. Bu dÏk£å-guru
paramparå zinciri, resmen inisiasyon veren gurular zinciri
deÊildir.

DÏk£å yani inisiasyon az Ôok resmi birËeydir; esas olan
ßik£åd›r, yani manevÅ eÊitimdir. Ve eÊer ßik£å ve dÏk£å
gurular›m›z yani eÊitim ve inisiasyon veren manevÅ óÊret-



menlerimiz ayn›ysa o zaman Ôok Ëansl›y›zd›r. Farkl› dere-
celerde manevÅ óÊretmenler vard›r. Kutsal metinlerde,
gurunun góstergeleri ve óÊrencinin góstergeleri
aÔ›klanm›Ët›r; guru pek Ôok yónden nitelikli olmal›d›r,
óÊrenci de nitelikli olmal›d›r. Dolay›s›yla, iliËkiye girdik-
leri zaman ortaya arzu edilen sonuÔ Ô›kar.

Bizler nerede bulursak bulal›m Krisha bilinci ile ilgile-
niyoruz. Bhagavad-gÏtå'da ve ózellikle de çrÏmad-Bhåga-
vatam'da Krishna Ëóyle der, "Ben Krishna bilinci hareketi-
ni baËlat›r›m, ancak zamanla maddesel dúnyan›n y›prat›c›
etkisiyle zay›f dúËer. Belli ólÔúde azald›Ê›n› anlay›nca, dó-
nerim ve taze bir hareket baËlat›r›m. Ve yine, Ôevrenin
olumsuz etkisiyle yozlaËt›Ê›n› górúrsem, yolu temizlesin
ve taze enerji versin diye, Krishna bilinci hareketime taze
yat›r›mda bulunsun diye Kendi temsilcilerimden birini
gónderirim."

Krishna bilinci nedir? Bilginin dúzeyini incelemeliyiz.
Guru óÊrencisine Krishna bilincinin gerÔekten ne olduÊu-
nu okuma kapasitesi vermeye Ôal›Ëmal›d›r. Krishna bilinci
ticaret deÊildir; kimsenin tekelinde deÊildir. Samimi ruh-
lar, nerede karË›lar›na Ô›karsa Ô›ks›n, Krishna bilincinin ne
olduÊunu takdir edebildikleri iÔin Ëans y›ld›zlar›na teËek-
kúr etmelidirler.

Adanm›Ë: ÓÊreti zincirimizin tarihinde, resmen óÊrenci
kabul etmek üzere inisiasyon veren gurunun bulunmad›Ê›
baz› boËluklar›n var oluËunu nas›l izah edeceÊiz?

MANEVÎ IÈIK YILLARI
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bizler maddesel baÊlant›yla

ilgilenmiyoruz. Arac›, bizim genelde sand›Ê›m›z gibi, etten
kemikten deÊildir. Bilimsel dúËúncenin geliËimini inceler-
ken ónemsiz bilim adamlar›n› bir kenara b›rakarak
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Newton'u Einstein'e baÊlayabiliriz. Bilimin geliËimini Ga-
lile'den baËlat›p arada yer alanlar› góz ard› ederek New-
ton'a ve sonra da Einstein'a getirebiliriz. EÊer onlar›n kat-
k›lar› hesaba kat›l›rsa, o zaman bútún Ëey hesaba kat›lm›Ë
demektir, daha az ónemi olan bilim adamlar› d›Ëar›da b›ra-
k›labilir. Uzun bir mesafenin haritas› Ô›kar›l›rken yak›n is-
tasyonlar atlanabilir. Bir gezegenle diÊeri aras›ndaki ólÔú
birimi ›Ë›k y›l›d›r; mesafe ›Ë›k y›l› olarak ólÔúlúr, mil mil
ya da metre metre deÊil. ÓÊreti zincirinde yaln›zca Ôizgi-
mizdeki búyúk kahramanlar ónemli kabul edilirler.

Adanm›Ë: Guru-paramparå hakk›nda zihnimde hÕlÕ
aÔ›kl›Êa kavuËmayan bir soru var. Baladeva Vidyåbhø£aòa
ve Jagannåtha Dåsa BåbåjÏ aras›nda yaklaË›k yúz y›ll›k bir
boËluk var. Nas›l oluyor da guru-paramparåm›zdaki bu iki
guru aras›nda listede kimseye yer verilmiyor?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: ManevÅ Ôizgiyi dikkate ald›Ê›-
m›z zaman maddesel deÊerlendirmeleri unutmam›z gere-
kir. Burada bu mekÕnda manevÅ ak›m súrekli olarak mad-
desel engeller taraf›ndan bozulur ve kesilir. GerÔek, mad-
desel bir ak›Ë taraf›ndan kesildikÔe ve kar›Ëarak deÊiËime
uÊrad›kÔa Krishna, gerÔeÊi ónceki saf hÕline getirmek úze-
re o dónemde ortaya Ô›kar (yadå yadå hi dharmasya glånir
bhavati bhårata). Bu giriËim Lord ve Onun adanm›Ë kulla-
r› taraf›ndan daima yap›lmaktad›r.

ManevÅ gerÔeÊin ak›Ë› canl› bir Ëeydir, ólú bir Ëey deÊil.
Lord'un keskin gózú her an baËlar›m›z›n úzerindedir ve
ak›m› saf ve var gúcúyle akar durumda tutmak gerektiÊin-
de, yukar›dan yard›m gelir. Krishna Arjuna'ya der ki, "Sa-
na bugún sóylediÊim Ëeyi uzun y›llar ónce Vivasvån'a sóy-
lemiËtim. Èu anda, maddesel dúËúncenin etkisiyle o gerÔek
kirlenmiË bulunuyor; bu nedenle ayn› Ëeyi bugún sana ye-
niden sóylúyorum."
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DÍNSEL MUTASYONLAR
Burada maddesel dúnyada, maddesel dúËúnce, manevÅ

ak›m› her an yozlaËt›r›r; gerÔeÊin safl›Ê› devaml› olarak
bozulur. Bu bak›mdan, gerÔeÊi baËlang›Ôtaki saf duruma
getirmek iÔin bazen Krishna Èahsen gelmek zorunda kal›r
ve bazen de gerÔeÊi ilk baËtaki saf hÕline getirsin diye
Kendi ózel temsilcisini gónderir.

GerÔek, måyån›n yani yan›lt›c› enerjinin etkisiyle yete-
rince órtúldúÊú, bozulduÊu ve mutasyona uÊrad›Ê› zaman
Lord'un kullar› veya Lord'un Kendisi taraf›ndan onu can-
land›rmak ve ónceki saf dúzeye getirmek iÔin bir giriËim-
de bulunulur. Burada bu yanl›Ë anlamalar dúnyas›nda
gerÔeÊin deÊiËmeden veya kesilmeden súrmesini bekleye-
meyiz. Bu imkÕns›zd›r.

Ak›ll› olanlar bu ilkeleri gúnlúk yaËant›ya nas›l uygula-
yacaklar›n› anlarlar. Farzedin ki bir tarih yaz›yoruz: tarih-
teki baËl›ca karakterleri belirleriz, yeterince nitelikli olma-
yanlar› kenara koyar›z ve hanedan› ónem s›ras›na góre
baËlat›r›z. Atlanabilir olanlardan sóz edilmez. Ayn› Ëekilde
manevÅ gerÔeÊe gerÔekten susam›Ë olanlar saf ruhanÅ miras
Ôizgisini górmek isterler. Nerede bulabileceklerini araËt›-
r›rlar, hanedan›n kahraman óÊretmenlerini bir araya geti-
rirler ve "ÍËte bizim Ôizgimiz budur," derler.

ÓÊreti zinciri bedensel bir zincir deÊildir. Bazen vard›r,
bazen yok olur ve ancak iki veya úÔ nesil sonra ortaya Ô›-
kar, ayn› Prahlåda Mahåråj'›n durumunda olduÊu gibi. O
búyúk bir adanm›Ët›, oysa oÊlu Ëeytand›; daha sonra toru-
nu yine adanm›Ë bir kuldu. Hatta fiziksel Ôizgide bile bóy-
le kesintiler karË›m›za Ô›kar. ManevÅ Ôizgide de gerÔek ka-
nal›n›n, måyån›n yani yan›lg›n›n etkisi alt›nda kald›Ê›n›
górürüz. Bu bak›mdan, uzmanlar Ôizgideki ónemli Ëahsi-
yetleri bulup Ô›karacaklard›r.
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KOPERNÍK, GALÍLE, NEWTON VE EÍNSTEÍN
Farzedin ki bir bilim adam› baz› gerÔekleri araËt›r›yor.

BirkaÔ nesil sonra, bir baËka bilim adam› gelir ve ipi eline
al›r, araËt›rmaya onun b›rakt›Ê› yerden devam eder. Sonra
birkaÔ nesil daha geÔince bir baËkas› gelip ipi al›r ve
araËt›rmay› súrdúrúr. EÊer o belli araËt›rman›n, iÔinden ge-
Ôerek geliËtiÊi gerÔek kanal› kavramam›z sóz konusuysa, o
araËt›rman›n ortaya Ô›kmas›nda yard›mc› olan ónemli dú-
Ëúnúrleri incelememiz gerekir.

Galile baËlamadan ónce Kopernik'in bir katk›da bulun-
muË olduÊunu górúyoruz, ard›ndan Newton gelir. Sonra
bir súre iÔin bir boËluk olabilir ve Newton'dan Einstein'in
ald›Ê›n› górúrúz. 

Bu Ëekilde, bir boËluk olabilir, ama o ip devam ettirilir.
Ak›ll› bir adam bunun belli bir kiËiyle baËlad›Ê›n›, sonra
baËkas›na geÔtiÊini ve nihayet buraya ulaËt›Ê›n› anlayacak-
t›r. DoÊru araËt›rma Ôizgisi budur. Dolay›s›yla ayn› Ëey
manevÅ Ôizgi iÔin de geÔerlidir. 

Bu basit noktay› anlayamayanlar fiziksel deÊerlendir-
meler taraf›ndan yónlendirilirler. As›l manevÅ gerÔeÊin ne
olduÊunu anlamazlar. Onlara góre fiziksel súreklilik guru-
paramparåd›r. Oysa manevÅ gózleri aÔ›k olanlar Ëóyle der-
ler, "Hay›r. Ílk åchåryada olan ikincide veya úÔúncúde bu-
lunmaz. Ama ayn› safl›k derecesi dórdúncú åchåryada
yeniden karË›m›za Ô›kar." Mahåprabhu'nun GauàÏya
Sampradåya's› tektir ve o gerÔek Ôizgiye her kim katk›da
bulunursa kabul górúr.

çrÏla Baladeva Vidyåbhø£aòa'n›n sampradåyaya katk›-
s›, Ôizgideki diÊer búyúk kahramanlardan daha az ónemli
deÊildir. O fiziksel anlamda baËka bir Ôizginin, Madhvå
sampradåyan›n úyesi olabilir, ancak onun, ózellikle de
Vedånta-søtra yorumu ile insanlar› GauàÏya Vai£òavism'e

129EÁÍTÍM VEREN MANEVÎ ÓÁRETMENLER



Ôekme Ëeklindeki katk›s›, soylar› inceleyen óÊrenciler tara-
f›ndan góz ard› edilemez. Dolay›s›yla, onun dúËúncesinin
ruhanÅ Ôizgimizdeki derecesi, ózú ve safl›Ê› dikkate al›na-
rak yapm›Ë olduÊu katk› åchåryalar›m›z taraf›ndan kulla-
n›lm›Ët›r.

çåstra-guru, ßik£å-guru, dÏk£å-guru ve nåma-guru
hepsi bir arada ele al›n›r; bóylece bizi kurtarmak iÔin, en
ústún gerÔeÊin o dúnyadan bu dúnyaya ak›Ë›n› korumak
iÔin, bizlere gerÔek bir kanal verilmiËtir. Bu politika
åchåryalar taraf›ndan uygulanm›Ët›r. Nerede bir katk›yla
karË›laËm›Ësak, yani Krishna'n›n iradesiyle nerede óÊretiye
en ústún katk› saÊlanm›Ësa, onu kabul ettik. Onun iÔin,
ßåstra-guruyu, ßik£å-guruyu, dÏk£å-guruyu, mantra-guruyu,
nåma-guruyu — hepsini gurumuz olarak kabul ederiz.

Vai£òava'lar›n farkl› bir okuluna baËkanl›k yapm›Ë olan
Råmånuja'ya sayg› gósteririz, fakat bir sahajiyåya, sadece
fiziksel olarak Mahåprabhu'nun Ôizgisinde olan,
Mahåprabhu'nun gerÔek óÊretilerini deÊiËtiren ve bozan

çrÏ Råmånujåchårya çrÏ Madhvåchårya



bir taklitÔiye sayg› góstermeyiz. TaklitÔiler kabul górmez-
ler. Her ne kadar fiziksel olarak Mahåprabhu'nun ve Røpa
ile Sanåtana'n›n Ôizgisinde olsalar da, Ôizginin as›l ruhunu
yarg›lad›Ê›m›zda hiÔbir yerde olmad›klar›n› górúrúz. Onla-
r›n Mahåprabhu ile olan baÊlant›lar› sadece fiziksel taklit-
ten ibarettir. 

Óte yandan, Råmånuja'n›n Vai£òavism'e hat›r› say›l›r
bir katk›da bulunmuË olduÊunu górúrúz, Madhvåchårya
Vai£òavism'e yeterli katk› saÊlam›Ët›r, Nimbårka da kendi
katk›s›n› yapm›Ët›r, bu nedenle gereksinimimize baÊl› ola-
rak onlar› da kabul ederiz. Ama bizler sózúm ona fiziksel
ak›m bekÔilerine karË›y›z Ôúnkú orada olan ne varsa
deÊiËtirilmiË ve bozulmuËtur. 

Bir ata sózú vard›r. "Hangisi daha yararl›d›r: burun mu
yoksa nefes mi?" Ak›ll› olanlar nefesin burundan daha
ónemli olduÊunu sóyleyeceklerdir. YaËam› súrdúrmek iÔin
burun kesilebilir ama nefes devam ediyorsa, kiËi yaËayabi-

çrÏ Nimbårkåchårya çrÏ Vi£òuswåmÏ



lir. Biz nefesin burundan daha faz-
la óneme sahip olduÊunu dúËúnú-
yoruz. Fiziksel form insanlar› yan-
l›Ë yónlendirerek gerÔekten uzak-
laËmalar›na ve farkl› bir yón izle-
melerine neden olur.

Ächåryal›k sisteminde beden
baÊlant›s›n›n ónemli olduÊunu
dúËúnmúyoruz. Bu manevÅ bir
ak›md›r, beden ak›m› deÊil. Hatta
gerÔek bir adanm›Ë›n óÊrencisi
adanm›Ë olmayabilir. Bunu kabul-
leniyoruz, Ôúnkú górúyoruz ve
Lord'un Kendisi de Bhagavad-
gÏtå'da (4.2) Ëóyle der:

sa kåleneha mahatå
yogo na£éah parantapa

"Ak›m, bu maddesel dúnyan›n
etkisiyle bozulmuËtur." Çizgide
olanlardan baz›lar› etki alt›nda ka-
l›rlar, yoldan Ô›karlar ve hatta kul-
luktan ayr›l›rlar. Bu yúzden fizik-
sel zincir vas›tas›yla devaml›l›Ê› saÊlamak kabul edilecek
gúvenli bir ólÔút deÊildir. Bizler manevÅ bilginin sadece
ak›m›n› izlemeliyiz.

Onu nerede bulursak bulal›m kabul etmeliyiz, ister
Råmånuja, Madhvå, ister Nimbårka sampradåyadan gel-
sin. Onlardan ald›klar›m›z gerÔek olduklar› súrece kabul
etmeliyiz ve kendi geleneÊimizin sózde takipÔileri eÊer
salt taklitÔilerse reddetmeliyiz. Bir siyasi liderin oÊlu
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Vedånta felsefesi úzerine
Govindabhå£ya yorumunu
sundu. Ayd›nl›k dúËúncesi
sampradåyam›za deÊerli
bir katk›d›r.



siyasi bir lider olmayabilir ústelik siyasi lider siyaset zinci-
rinden gelmiË olabilir ve kendi oÊlu elveriËli ortamda
yetiËmiË olsa da kabul górmeyebilir. Bir doktorun oÊlu
doktor olmayabilir. ÓÊreti dúzeninde de herkesin ayn› dú-
zeyde olmayabileceÊi olas›l›Ê›n› kabul etmeliyiz. Ayn› dú-
zeyde olmayanlar reddedilmelidir.

Ve eÊer gerÔek somut olarak baËka yerde bulunuyorsa,
o kabul edilmelidir. Nerede adanm›Ël›k ve çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu hakk›nda doÊru alg›lama varsa, gurumuz ora-
dad›r. Gurumuz kimdir? O fiziksel formda karË›m›za Ô›k-
mayacakt›r; çrÏ Krishna Chaitanya Mahåprabhu'nun biz-
leri kurtarmak iÔin aktard›Ê› saf dúËúnce ve anlay›Ë›n be-
den alm›Ë hÕlini nerede bulursak gurumuz oradad›r. 

Baladeva Vidyåbhø£aòa, Madhvå sampradåyaya Ôok
yak›nd›. Ama Visvanåtha Chakravarti ëhåkur ile baÊlant›
kurunca, GauàÏya Vai£òavism'e búyúk ilgi gósterdi. O
çrÏmad-Bhågavatam ve JÏva GoswåmÏ'nin öaé-Sandarbha's›
úzerine yorum da yapm›Ët›r. Ve o ayd›nl›k dúËúnce
sampradåyam›za deÊerli bir katk›d›r. Onu d›Ëlayamay›z.
O bizlerin gurusudur. 

Óte yandan, eÊer kendi akrabalar›m gurumu veya
Mahåprabhu'nun hizmetini tan›m›yorsa onlar› d›Ëlamal›-
y›m. çrÏla Bhaktisiddhånta Prabhupåda ßik£å-guru param-
paray› bu Ëekilde aÔ›klam›Ët›r. Nerede Tanr› sevgisi ve
desteÊinin ak›Ë›n›n olaÊanústú Ôizgisini bulursak ónúnde
eÊilmeliyiz. Bu Ôizgi zikzak Ëekilde ortaya Ô›kabilir ama
yine de bu benim gurudevam›n Ôizgisidir. Bu Ëekilde kabul
edilir. Bizler ózú istiyoruz, formu deÊil.

GERÇEÁÍN ZÍKZAK ÇÍZGÍSÍ 
Biz bútún sosyal kayg›lar› ve baËka pek Ôok prangay›

terk ettik. Ne iÔin? Mutlak GerÔek iÔin. Onu nerede bulur-
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sam ónúnde baË›m› eÊmeliyim. Ve eÊer yúce bir ruh bize
gósterirse ki, "Seni susuzluÊunu gidereceÊin yere ulaËt›ran
yol budur. Yol bu Ëekilde zikzakl›d›r," bunu kendi Ô›kar›-
m›z iÔin kabul etmeliyiz. Bizler Ëekle deÊil óze tapanlar›z.
EÊer manevÅ ózún ak›Ë› baËka yoldan gelirse, oysa ben
amaca ulaËmak iÔin bu yoldan gitmeye Ôal›Ëmal›y›m diye
dúËúnúrsem, fiziksel Ëeye yap›Ë›p kalmak yaln›zca
k›skanÔl›k ve kór inatt›r. Kendimizi bu maddesel kirlilikten
kurtarmal›y›z ve manevÅ gerÔeÊin deÊerini anlamaya
Ôal›Ëmal›y›z. Buna daima haz›rl›kl› olmal›y›z. Kendi Ô›ka-
r›m›z iÔin gerekli olan› izlemeliyiz.

Ben A,B,C veya D'nin hizmetkÕr› deÊilim. Ben
Mahåprabhu'nun hizmetkÕr›y›m. Lord'uma ulaËmak iÔin
bu yóne, o yóne veya olumlu olan herhangi bir yóne dón-
mek zorunda kalabilirim. Nerede Lord'umun varl›Ê›n› en
yoÊun Ëekilde hissedersem, o yóne yónelmeliyim. Bizler o
Ëey iÔin yola Ô›kt›k, moda veya formalite iÔin deÊil; bu
bizim davam›z› engeller.

Krishna der ki, sarva-dharmån parityajya, måm ekaì
ßaraòaì vraja. Onu nerede bulursak o yóne koËmal›y›z.
Yón her zaman dúz olmayabilir, zikzak Ôizebilir, ama eÊer
Krishna o taraftan geliyorsa oraya koËmal›y›m. Ve yine bu
tarafta górúnúyorsa, bu tarafa koËmal›y›m. Benim Ô›kar›m
Onunlad›r. KuËku duyamay›z, "Neden Krishna burada gó-
rúndú ve neden orada górúnúyor? Bu kuËkulu bir durum
olabilir, onun iÔin bu tarafta kalmal›y›m." Hay›r. EÊer
gerÔek olan Ëeye, doÊru Ëeye iÔtenlikle deÊer veriyorsam o
tarafa gitmeliyim, Krishna'n›n taraf›na.

EÊer kórsem, bu ayr› bir konudur. O takdirde, yetenek-
sizliÊim nedeniyle ac› Ôekmeliyim. Ama, eÊer kiËi doÊru
anlama yeteneÊine sahipse nereden yard›m alabilirse oraya
koËar. EÊer bir adam tekneyle bir ak›nt›y› geÔiyorsa ve
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kendisini tehlikede górúrse, hangi taraftan yard›m gelirse o
tarafa dónmelidir.

çiva'ya ibadet ederken, Narayan'›n ózel ústúnlúÊúnú an-
lay›nca çiva'ya m› baÊl› kalmal›y›z? Ve eÊer Nåråyaòa'ya
ibadet ederken bize Krishna'n›n ústúnlúÊú gósterilmiËse
Nåråyaòa'ya ibadet etmeyi súrdúrmeli miyiz? Krishna'n›n
Bhagavad-gÏtå's›ndan çrÏmad-Bhågavatam'a geÔmeye
Ôal›Ëmamal› m›y›z? KiËi Ëóyle dúËúnebilir, "Ben Bhagavad-
gÏtå'y› okudum, GÏtå'da konuËan Krishna'y› sevdim." Sonra
çrÏmad-Bhågavatam bize verilince, GÏtå'daki Krishna'ya m›
saplanmal›y›z, yoksa çrÏmad-Bhågavatam'daki Krishna'ya
m› gitmeliyiz? EÊer Ô›kar›m›z Krishna'daysa, O nerede gó-
rúnúrse Onun taraf›na koËmal›y›z.

Bùhad-bhågavatåmùta'da, Gopa-kumåra'n›n Gopåla
mantray› zikrederek zaman iÔerisinde, nas›l bir mertebeyi b›-
rak›p bir sonrakine ilerleyiËinin óykúsú anlat›l›r. Orada,
adanm›Ël›Ê›n basamaÊ› karma-kåòàa bråhmaòadan, adan-
m›Ë krala, sonra Indra'ya, sonra Brahmå'ya, sonra çiva'ya,
ondan Prahlåda'ya, sonra Hanumån'a, sonra Påòàava'lara,
sonra Yådava'lara — Uddhava'ya ve nihayet gopÏlere uzan›r.

Gopa-kumåra bu zikzak yoldan ilerliyor. Aray›Ë›n›n iÔ-
tenliÊi susuzluÊunu gidermiyor. Bu taraftan o tarafa ve yu-
kar›ya gidiyor. Dolay›s›yla, hepsinin guru-paramparålar›
vard›r. Prahlåda'n›n guru-paramparås› var, Hanumån'›n
guru-paramparås› var, Påòàava'lar›n guru-paramparås›
var, Mahådevan›n guru-paramparås› var. Hepsinin kendi
guru-paramparålar› var. Brahmå ve Mahådeva kendileri
gurudurlar; onlar kendi guru-paramparå Ôizgilerinin yara-
t›c›lar›d›rlar, ama Gopa-kumåra onlar› da aËar. Neden? Su-
suzluÊu Vùndåvana'ya gidene kadar geÔmediÊi iÔin. Bu ba-
k›mdan Bùhad-bhågavatåmùta bize guru-paramparå Ôiz-
gisini, veya araËt›rmam›z›n, aray›Ë›m›z›n gerÔek Ôizgisini
gósterir.
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EÊer samimiyetle doÊru gerÔeÊi ar›yorsak, o zaman git-
tiÊimiz her yer bizim gelecekte daha fazla vaaz vermemiz
iÔin deneyimimize katk›d›r. Bútún iÔtenliÊimizle, susuzlu-
Êumuzun orada giderileceÊini umduÊumuz bir yere gider-
sek, ama orada giderilmediÊini anlarsak, huzursuzluk his-
sederiz ve Lord'un lútfuyla, daha úst bir gerÔekle baÊlant›
gelir ve susuzluÊumuzun orada giderileceÊini dúËúnúp
farkl› yere gideriz. Zaman iÔerisinde yine tatminsizlik du-
yar›z, daha úst birËeye olan ihtiyaÔ ortaya Ô›kar ve daha ile-
riye gideriz. Bu Ëekilde pek Ôok guru-paramparålar aËar›z
ta ki çrÏ Chaitanya Mahåprabhu taraf›ndan verilen
Krishna'n›n Vraja-lÏlås›n› elde edinceye kadar.

Moda veya form bizi ilgilendirmez; eÊer as›l gerÔeÊi is-
tiyorsak, o zaman o gerÔek nerede bulunursa onu kabul et-
meliyiz. Mahåprabhu Ëóyle der:

kibå vipra, kiba nyåsÏ ßødra kene naya
yei kù£òa-tattva-vettå, sei 'guru haya

(Chaitanya-charitåmùta, Madhya 8.128)

"EÊer kiËi Krishna bilimini biliyorsa, kast ya da sosyal
durumuna bakmadan guru olabilir." Bazen velimiz, baba-
m›z olmayabilir. Rehberimiz babam›z deÊil amcam›z ola-
bilir. Bu múmkúndúr. Ç›kar Ôizgisi en ónemli Ëey olarak
kabul edilmelidir. Dolay›s›yla Ôizgimiz ßik£å-guru param-
parå Ôizgisidir. 

Ben manevÅ anlay›Ë›ma sadece resmi olarak deÊil
gerÔek anlamda yard›mc› olanlar›n hepsine minnettar›m.
Kim bu maddesel dúnyaya bizi baÊlayan esaret dúÊúmleri-
ni Ôózúyorsa, bize ›Ë›k tutuyorsa ve iÔsel anlay›Ë ve doyu-
ma olan susuzluÊumuzu gideriyorsa o kiËi bizim gurumuz-
dur. Bu Ëekilde, bútún bu ruhanÅ óÊretmenlerin katk›lar›y-
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la yaË›yoruz. Onlar›n hepsi bizim ßik£å-gurular›m›zd›r.
Túm Vai£òava'lar eÊitim veren manevÅ óÊretmenlerimiz
say›l›rlar. Bizim manevÅ yaËam›m›z onlar›n katk›s›yla sú-
rebilir. Ancak taklitÔileri kabul etmiyoruz. Onlar bizim
dúËman›m›zd›r, asat-saígad›r, kótú iliËkidir. Onlar bizi
anlay›Ë ve ilerlemenin gerÔek yolundan uzaklaËt›r›rlar.

Samimi kalplerimize sormal›y›z, "ManevÅ yaËam›n ya-
rar›n› gerÔekten kimden al›yorum?" En iyi yarg›Ô samimi
bilincimizdir, Ëekil deÊil. EÊer bir toprak kapta Ganj suyu
varsa ve eÊer alt›n bir kapta da normal su varsa hangisini
seÔmeliyiz? Bu durumda, ak›ll› olan insan s›n›f›, toprak
kaptaki kutsal Ganj suyunu al›r. O hÕlde as›l ónem kaba
deÊil muhteviyata verilmelidir.

BEN BU BEDEN MÍYÍM?
Ben bu fiziksel beden deÊilim. EÊer fiziksel guru-pa-

ramparåya Ôok fazla baÊ›ml› hÕle gelmiËsem o zaman ken-
di fiziksel kimliÊim sorgulanmal›d›r. "Ben kimim? Ben bu
fiziksel beden miyim?" EÊer manevÅ isem, o zaman mane-
vÅ ortamda ruhanÅ gózlerle bakmal›y›m ve karË›ma Ô›kan
ve gerÔekten Mahåprabhu'nun yolunu izleyen kim olursa
peËinden gitmeliyim.

Påòàavalar Himalaya'lara Ôekildikleri zaman,
Yudhi£éhira Mahåråj ónden gidiyordu. Kimse dúËecekleri-
ne inanmazd›. Arjuna kardeËlerinin yere dúËmesine inana-
mad›. Ama Arjuna da dúËtúkten sonra, bir kópek Mahåråj
Yudhi£éhira'y› izleyerek yoluna devam etti. RuhanÅ amaca
doÊru yolculukta pek Ôok kiËinin yolda dúËtúÊúnú górebi-
liriz, ama yine de biz amaca ulaËmaya Ôal›Ëmal›y›z. Yar-
d›m iÔin karË›ma kim Ô›karsa onunla giderim.

Baz› kiËiler elenebilirler; hatta madhyama-adhikårÏ
guru bile dúËtúÊú zaman bazen elenebilir. Bu hoË birËey
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deÊildir, fakat ónde giden, beni ileriye gótúren gurum bile
dúËebilir. Bu durumda, taze enerji ile, Lord'un yard›m› iÔ-
in dua ederek devam etmeliyim. YolculuÊumuzda bóyle
bir felaket bile olabilir. Ama yine de cesaretimizin k›r›lma-
mas› gerekir. Bazen tek baË›na, bazen beraber yola devam
etmeliyiz.

Ónce sukùti olmal›d›r, yani birikmiË meziyet; ard›ndan
ise ßraddhå yani inanÔ bize rehberlik eder. Ínanc›n niteliÊi
incelenmelidir. çraddhå, inanÔ genel bir terimdir, ama
ßraddhå farkl› s›n›flara ayr›labilir. Yúksek bir inanÔ túrú
Tanr› Kat›na dónúË yolculuÊumuzda bizim úcretimiz ola-
bilir. Bazen bizimle Ôal›Ëanlar olabilir, bazen tek baË›m›za
gitmemiz gerekir. Olsun! Pek Ôok górúnmez gurunun
lútfunu elde edeceÊimiz iÔin, hedefe ulaËabiliriz.

GÓRÚNMEZ GURULAR 
Faaliyette olan baËkalar› da mevcuttur ve onlar› yan›m-

da fiziksel olarak refakatÔi veya yolcu olarak górmesem
bile idealleri bana ilham verir. Górúnmeyen gurular›n ilha-
m› bizim yol param›zd›r. Onlar bizlere yolculuÊa devam
etmemiz iÔin ilham verirler. Ve gerÔeÊe karË› kendi iÔten
ózlemimiz rehberimiz olur. Bu guru-paramparåd›r.

Guru kimdir? Guru bir beden midir? Veya guru bir
vairågÏ yani bir vazgeÔmiË midir? Yoksa guru kendisini
sådhu k›l›Ê›nda gósteren ama iÔten iÔe baËka Ëey yapan
resmi bir ikiyúzlú múdúr? Guru kimdir? Beni aËkla yaln›z
ve yaln›z Krishna'ya, Mahåprabhu'ya yónlendiren kiËi
gurudur. O kiËi her ne olursa olsun benim gurumdur.

Mahåprabhu, Råmånanda Råya'ya sordu, "Råmånanda
neden kendini Ôekiyorsun? Benim bir sannyåsÏ ve kendinin
de bir gùhastha olduÊunu mu dúËúnúyorsun? Her zaman
Benim sorular›ma cevap vermekte tereddút ediyorsun. Bir
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sannyåsÏ bråhmaòaya óÊút vermenin doÊru karË›lanmaya-
caÊ›n› m› dúËúnúyorsun? Tereddút etme. Krishna'y› en iyi
sen bilirsin. Bana Krishna'y› ver. Cesaretli ol." Mahåprab-
hu, Råmånanda'y› bóyle cesaretlendiriyordu. "Krishna'n›n
lútfuyla o kapitale sahipsin. Ver onu Bana. Sen gerÔek bir
kapitalistsin. Ben senin manevÅ dúnyan›n en varl›kl› kapi-
talisti olduÊunu dúnyaya duyurmaya geldim. Ve bu da top-
lumun iyiliÊi iÔin kullan›lmal›. Tereddút etme. Geri
Ôekilme. Óne Ô›k."

Råmånanda dedi ki, "Evet, bu senin kapitalin. Onu be-
nim úzerime devrettin ve bugún onu benden Ôekmeye
geldin. Bu senin mal›n. Anl›yorum. D›Ëar›ya Ô›kartmam
iÔin bana bask› yap›p s›k›Ët›r›yorsun. PekÕlÕ. Ben yaln›zca
Senin taraf›ndan kullan›lan bir arac›m. Benim ne sóyleme-
mi istersen, sóylemeye haz›r›m." Råmånanda bóyle
konuËtu. Ancak Råmånanda bir sampradåyan›n úyesi
midir? Biz Råmånanda Råya'ya Ëúkran borÔluyuz ama o
guru-paramparå iÔerisinde yer almaz. Yine de, guru-
paramparåda yer alan gurular›n ÔoÊundan óndedir. 

çrÏmatÏ RådhåraòÏ guru-paramparå iÔerisinde deÊil.
Onu gózden Ô›kartmal› m›y›z? Ónce ortada bir guru
olmal›, paramparå konusu daha sonra gelir. BaËta gelen
soru "kim gurudur?" sorusudur. Ancak ondan sonra onlar-
dan oluËan bir zincir aËaÊ›ya inebilir.

BÚYÚK ÍSKENDER — KURAL YIKICI
Bazen formalite bir kenara b›rak›lmal›d›r. Bir zamanlar,

Búyúk Ískender'le babas› yolda bir araba górmüËler, ipine
kal›n bir dúÊúm at›lm›Ë. DúÊúmún úzerindeki yaz›da Ëóy-
le yaz›l›ym›Ë, "Kim bu dúÊúmú Ôózmeyi baËar›rsa ilerde
kral olacakt›r." GenÔ Ískender babas›na sormuË, "Bu nedir,
baba?" Babas› cevap vermiË, "Buraya s›ms›k› bir düÊüm
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at›lm›Ë ve yaz›da da kim bunu Ôózebilirse ilerde búyúk bir
kral olacak deniyor." Ískender Ëóyle demiË, "Ben yapa-
r›m." Ve k›l›c›n› ÔektiÊi gibi ipi kesmiË. AnlaË›ld› m›?
Formaliteye sad›k kal›nmad›. Kenarda bir adam duruyor-
muË, óne Ô›km›Ë ve demiË ki, "Evet, o búyúk bir kral ola-
cak. Aksi dúËúnúlemez." Formalite bir kenara b›rak›ld›,
realist górúË benimsendi ve Ískender bir anda Gordion
dúÊúmúnú kesti. Bu únlú bir óykúdúr. Formaliteye sad›k
kalsayd› kaybedecekti. Kolomb'un durumunda da ayn›s›
oldu. Birisi ona, "Yumurtay› bir Ôivinin úzerinde durdura-
bilir misin?" diye kafa tuttu. Kolomb yumurtan›n taban›n›
k›rd›, Ôivinin úzerine oturttu ve Ëóyle dedi, "evet, ben yap-
t›m." Bu pratik bilgidir.

O hÕlde, gerÔek óÊreti zinciri aËaÊ›ya inen ilahÅ aËk›
desteklemek iÔin pratik bilgi saÊlar. Bizler nerede bu des-
teÊi bulursak ónúnde baË›m›z› eÊmeliyiz. Formaliteye
baÊl› olmamal›y›z, somut olandan yana olmal›y›z; moda-
dan yana deÊil, taklitÔi deÊil, realist dúËúnúrler olmal›y›z.
YaklaË›m›m›z her zaman bóyle olmal›d›r.
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Gurular Úlkesi
çrÏmad-Bhågavatam'da (11.9.31) Ëóyle denir:

na hy ekasmåd guror jñånaì
su-sthiraì syåt su-pu£kalam

"Bir kiËi elbette túm bilgiyi sadece tek bir gurudan ala-
maz." Adanm›Ël›Ê›n en úst aËamas›nda, gurunun sadece bir
yerde deÊil, her yerde olduÊunu górmeliyiz. Krishna'n›n
úlkesinde herkes gurudur; dónúËúmúmúz o yónde olmal›-
d›r. ManevÅ dúnyada herËey, bútún Ôevre gurumuzdur ve
bizler de hizmetkÕrlar›z. Vaikunéèa'ya veya Goloka'ya gir-
mek demek her tarafta guruyu górmeliyiz ve sayg›lar›m›z›
sunmal›y›z demektir. KuËkusuz s›ralama vard›r ama hepsi
gurudur.

DeÊiËik s›n›f gurular vard›r. Bútún Vai£òava'lar guru ka-
bul edilirler. EÊer manevÅ óÊretmen óÊrenciye bir tek harf
bile verse, bu tek harfin kapsad›Ê› Ëey sonsuzdur. ManevÅ
óÊretmen taraf›ndan verilen bilgi sonsuzdur. Ancak bunu
tam olarak bilmek ve anlamak iÔin deÊiËik kaynaklar gere-
kir. En úst pozisyonda kiËi Krishna'ya adanm›Ël›Ê› her yer-
den okuyabilir. EÊer doÊru bak›Ë aÔ›s›na sahip olursak, o
zaman górevlerimizi uygulamam›z iÔin herËey bize ilham
verir. Mahåprabhu ne zaman bir orman górse, onu
Vùndåvana olarak górúrdú. Ne zaman bir nehir górse,
Yamunå'y› górúrdú. Ne zaman tepe górse, onu Govardhana
tepesi olarak górúrdú. Bu en úst mertebedeyken,
bak›Ëlar›m›z nereye Ôevrilse bize Lord'u hat›rlat›r. Gurunun
górevi budur. Onlar bize óÊretirler, onlar bizi Krishna'n›n
hizmetiyle uÊraËmaya zorlarlar. Bak›Ë›m›z› nereye



Ôevirsek, ne ile baÊlant› kursak bize heyecan verir: "Górevi-
ni yerine getir." Guru budur. Gurumuz Krishna'n›n hizmeti
iÔin bize itici gúÔ veren kiËidir, merkeze bakmam›za yard›m
eden kiËidir. Bundan dolay›, Vaikunéèa ve Goloka'da her bir
atom górevimize yónelmede bize cesaret verdiÊi iÔin, hepsi
gurumuzdur. Kendimizi daha yukar› seviyeye ÔekebildiÊi-
miz zaman her yerde bol miktarda Guru bulabiliriz.

GURU — KARANLIÁI KOVAR
Maddesel idrakin alt seviyelerindeyken, górdúÊúmúz

herËey, d›Ëar›ya súrúkleyen ak›nt›yla bizi merkezden uzak-
laËt›r›r. GórdúÊúmúz herËey, "Oh! gel ve zevk al," der.
Zevkin davetiyesi bu alt seviyede bulunur, vazgeÔmenin
ilham› ise belli bir mertebede yer al›r. KurtuluË isteyen
gayriËahsiyetÔiler Ëóyle derler, "Burada bulduÊumuz
herËey geÔicidir. Hepsini reddet!" Oysa Tanr›'ya adanma
pozitif taraft›r. Adanm›Ël›k taraf›nda olunca herËey beni
merkeze, Krishna'ya Ôeker. Ve bizlere o Ëekilde yard›m
edenlerin hepsi gurumuzdur. Guru, "hem zevkin, hem de
vazgeÔmenin karanl›Ê›n› kovan kiËi," anlam›na gelir.

Krishna bize tek noktaya baÊlanmamam›z› sóyler
(åcåryaì måì vijåniyån). Çizgide Ôok fazla ßik£å-guru
vard›r ve fazla guru górmek, her yerde guru góreceÊimiz
mertebeye gelmek iyi Ëansa sahip olduÊumuzu gósterir.
Her yerde Tanr›'n›n gúzel varl›Ê›n›n ipuÔlar›n› górmeye Ôa-
l›ËacaÊ›z. Krishna der ki, "Her yerde Beni góren ve herËeyi
Bende góren kiËiyi asla gózúmden ay›rmam, o da Beni
gózúnden ay›rmaz."

yo måì paßyati sarvatra
sarvaì ca mayi paßyati

(Bhagavad-gÏtå 6.30)



Onu her ortamda górmeye Ôal›ËacaÊ›z. O zaman duru-
mumuz gúvencede olur. Guruyu górmemek tehlikeli bir
durumdur. Ama eÊer enerjimizi Tanr›'n›n hizmetine
yoÊunlaËt›rmam›z› óneren guruyu her yerde górebilirsek, o
zaman gúvende oluruz. Elbette, maksimum yard›m› en
k›sa yoldan ald›Ê›m belli bir guru górúntúsú de mevcuttur.
Ama nihayet Krishna Ëóyle der, "Ben åchåryay›m. Beni
onda gór."

ELDEKÍ MÚCEVHER
Ächårya kimdir? Kendi åchåryas›na gereken sayg›y›

góstermeyi bilen kiËidir. Baladeva Vidyåbhø£aòa yorum-
lar›ndan birinde Røpa ve Sanåtana GoswåmÏ'nin Govin-
da'y› dúnyaya nas›l gósterdiÊini aÔ›klar. Der ki, eÊer bir ki-
Ëinin elinde bir múcevher varsa, bu múcevheri deÊiËik
Ëekillerde tutarak farkl› gósterebilir. Røpa ve Sanåtana,
Yúce Èans Tanr›Ôas›'n›n devaml› hizmet ettiÊi Govinda
adl› múcevheri farkl› Ëekillerde ele alm›Ëlard›r. Onlar o
yúksek ózú, Govinda'y› ellerindeki múcevher gibi dúnyaya
góstermiËlerdir.

O hÕlde bilgimiz, s›rf yaËam›n yúce hedefi konusunda
deÊil, her konuda birden fazla kaynaÊa dayan›r. Genelde
tek yerden óÊreniriz, ama bu Ôok say›da kaynak taraf›ndan
onaylan›r ve doÊrulan›r; sonra doÊru bilgiye dónúËúr.
Nyåya ßåstra, mant›k yasas›, bilgi alman›n alt› yolunu
anlat›r: vi£aya, tez; saìßaya, antitez; pørva-pak£a,
karË›l›kl› deÊerlendirme; mÏmåìså, sentez; siddhånta, so-
nuÔ; ve saìgatiè deÊiËik kaynaklardan doÊrulama. Bu alt›
aËamadan sonra, bu dúnyaya gerÔek ad›nda birËey gelebi-
lir. Genelde tek kaynaktan alabilsek de, her túrlú bilginin
farkl› kaynaklara dan›Ë›lmas› óngórúlúr. Ónce, gerÔeÊi tek
kaynaktan deÊil fazla say›da kaynaktan araËt›r›r›z. Sonra
ózel bir úst kaynaktan araËt›rmaya yoÊunlaË›r›z.
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Bizlerin gerÔekle ilgili ilk baÊlant›m›z saÊdan soldan kú-
Ôúk miktarlarda gelir. Ílk baËta ajñåta-sukùti, bilmeden yap›-
lan hay›r iËleri; sonra jñåta-sukùti, bilerek yap›lan hay›r iËle-
ri; sonra ßraddhå, inanÔ; sonra sådhu-saíga, azizlerle bera-
ber olma gelir. Bu Ëekilde çrÏ Krishna'y› arar›z. Orada bura-
da sorar›z. Pek Ôok aziz belli ólÔúde yard›m eder. Sonunda
gerÔeÊi óÊrenme olas›l›Ê›n›n en fazla olduÊunu górdúÊúmúz
o manevÅ óÊretmene gideriz ve oraya teslim oluruz.

Bir manevÅ óÊretmeni benimsedikten sonra, kiËi gurusu-
nun Ôok fazla óÊrencisi olduÊunu górúr ve onlardan da yar-
d›m al›r. ManevÅ óÊretmeni ona baz› kitaplar tavsiye eder.
"Bhagavad-gÏtå'y› oku ve çrÏmad-Bhågavatam'› oku," der.
Bu da, iÔinde gurulardan sózler ve referanslar bulacaÊ›m›z
kitaplar yoluyla, bizlerin birÔok guru edinmemize yard›mc›
olur.

HERÈEY GURUDUR
Bunlar›n hepsi kendi katk›lar›n› yaparlar ve nihayet kesin-

likle anlar›z ki gurular›n úlkesine girmemiz gerekir. Krishna'y›
aramak ve Krishna'ya hizmet etmek iÔin bana ivme veren her-
kes guru olarak sayg› górmelidir. Hepsi beni merkeze taË›ma-
ya yard›m eder. Herkesi, her yerde guru olarak górmek, kim-
senin bizim hizmetkÕr›m›z olmad›Ê›n› ve kimsenin bize kay›t-
s›z kalmad›Ê›n› górmek: bu da en Ëansl› pozisyondur. En ús-
tún servetimiz budur: herkesin gurumuz olduÊu en úst mane-
vÅ ortam. Bu maddesel ortamda herkes bizim hizmetkÕr›m›z-
d›r; hatta babam›z annemiz bile. Bu sómúrú dúnyas›nda her-
kesten birËey elde etmek isteriz. VazgeÔme yoluyla ise herËey
d›Ëlan›r; bu yaln›zl›k durumudur. EÊer ebedÅ umut dúnyas›na
girmek istersek, o zaman herËeyin gurumuz olduÊunu ve biz-
lerin de hizmetkÕr olduÊumuzu óÊrenmemiz gerekir.

Hepsi gurumuzdur ve hepsi de bizim iyiliÊimizi isteyen
koruyucular›m›zd›r. O mekÕnda, her yerden yard›m alacaÊ›z.
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Her yerden onlar›n cómertliÊi ve lútfu gelecektir. Hepsi de
iyi niyetlidir, koruyucudur; bizleri Ëans›m›z›n en ústún kaza-
n›m›na yónlendirirler. Buna karË› Ô›kmak múmkún deÊildir.

Ama yine de s›ralama mevcuttur, nas›l Tanr›'n›n var olu-
Ëunda s›ralama varsa óyle: Våsudeva, Vi£òu, Nåråyaòa,
Dvårakeßa, Mathureßa, Svayam Bhagavån Krishna — Ôok
fazla mertebe vard›r. ÍÔsel pozisyonumuza góre s›ralama hep
vard›r. Bu nedenle korkmamal›y›z.

KuËkusuz, elveriËsiz ortamla kuËat›ld›Ê›m›z, gerÔek bir
azizin yak›nl›Ê›n›n bulunmad›Ê› bir dónem olur. O dónemde
måyåvådÏlerle órneÊin Budistlerle, çaíkaritlerle, någå-
båbålarla ve sózde sådhu gruplar›yla kar›Ëmama uyar›s› ala-
biliriz, bóylece bir gurunun óÊúdúnú almak iÔin bir oraya bir
buraya koËmam›Ë oluruz. Bizleri olumsuz durumlardan kur-
tarmak ve korumak iÔin "Her yerde guruyu górmeye
Ôal›Ëma," diye uyar›l›r›z. Ancak belli bir aËamada, as›l
gerÔeÊe eÊilim duyunca herkesin gurumuz olduÊu, hedefe
ilerlememizde bize yard›m ettikleri o boyuta al›n›r›z.

Bu uyar› ilk baËta gereklidir Ôúnkú bizi yutmak isteyen
Ôok fazla sahtekÕr mevcuttur. Ózellikle o aËamada amaca
ilerlememize yard›mc› olmak iÔin dikkatimizi sadece guru-
muza vermeliyiz, Budistleri, måyåvådÏleri, ateistleri ve
sådhu ad› alt›nda k›rm›z› bez kuËanm›Ë olanlar› dikkate
almamal›y›z.

Yine de her sampradåyada veya dinsel gelenekte bu hile
kullan›lagelir: "Sadece buray› dinle. Gurunun sózlerine,
óÊúdúne baÊl› kal. ÓÊút almak iÔin oraya buraya girip Ô›kma,
saÊa sola koËma. Pek Ôok kiËi gurunun dúËman›d›r. Onlar
as›l gerÔekten sóz etmiyorlar." Bu uyar› belli bir dúzeyde
gereklidir. "Her yerde guruyu górmeye Ôal›Ëma, Ôúnkú bu
dúnyada sådhu k›l›Ê›nda bir súrú insan alt dúzey kampanya-
lar yúrútúyorlar." O aËamada bóyle bir uyar› gelmelidir.
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VAÍKUôëHA'YA ATILMAK
Ve yine alt dúzeyde iken, gurumuza olan dikkatimizi ve

adanm›Ël›Ê›m›z› súrekli k›lmak ve geliËtirmek iÔin bizden
büyük olan ruhanÅ kardeËlerden Ôok fazla yard›m gelmelidir.
Onlar gurumuzun yüceliÊini anlamam›zda bize deÊiËik Ëekil-
lerde yard›mc› olurlar. Onlar bir yandan ßik£å-guru iËini ya-
parlar. Ama biz hizmet dúnyas›na girdiÊimizde elbette her-
kes bize yard›m edecektir. SóylendiÊine góre Vùndåvana'ya
karË› iÔsel bir Ôekim olabilir ve iÔsel uyan›Ë›m›z Goloka'n›n
Krishna's›na hizmet etme Ëeklinde olabilir, ama eÊer
Vaikunéèa'daki sådhularla bir arada olursak Vaikunéèa'ya
at›l›r›z.

Belli bir aËamada kótú beraberliklerden kaÔ›nmal›y›z, bu
nedenle Bhakti-rasåmùta-sindhuè'da (1.2.90) Røpa
GoswåmÏ Ëóyle der:

sajåtÏ-yåßaye snigdhe sådhau saígaè svato vare

Hangi kutsal kiËilerle ciddi olarak birlikte olmaya
Ôal›Ëmal›y›z? Bizim Ôizgimizde olanlarla, bizim gibi ústún
manevÅ ózlemleri olanlarla ve bizden daha ústún olanlarla.
Bóyle kutsal kiËilerin yan›nda olman›n nihai hedefe
ulaËmam›zda bize Ôok fazla yarar› olacakt›r. 

Baz› engeller olabilir, ama eÊer kalben samimi isek, Ôev-
re bizi yan›ltamaz, Ôúnkú Tanr›'n›n iÔsel yard›m› oradad›r,
kalpten gelen iÔsel ihtiyac›m›zla iË birliÊi iÔindedir: na hi
kalyåòa kùt kaßcit durgatiì tåta gacchati. Kalpten
istediÊimiz herËey mutlaka gerÔekleËir, Ôúnkú Krishna herË-
eyi bilir. Baz› engeller olabilir ama Krishna'n›n yard›m› ile
bertaraf edilirler ve kalpten gelen ózlemimiz baËar›yla ódúl-
lendirilir.
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HizmetkÕrın HizmetkÕrı
Adanm›Ë: Bugún benim doÊum gúnúm. Takvime góre

y›l›n en kótú gúnú.
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Hay›r. Bugún en mutlu ve en

Ëansl› gún, Ôúnkú bugún guruya ve Krishna'ya geldin. Pek
Ôok doÊum gúnú zaten geÔti, ama bu doÊum gúnú senin
Krishna ile iliËkini saÊlad›. O hÕlde bugúne sadece óÊren-
cilerin, arkadaËlar›n ve dostlar›n deÊil, sen de sayg› góster-
melisin. Krishna seni kutsam›Ë bulunuyor.

Chaitanya-charitåmùta'da Råmånanda Råya taraf›ndan
kaydedilmiË bir ayet var: ye kåle vå svapane dekhinu
vaìßi-vadane. çrÏmatÏ RådhåraòÏ der ki, "Trans hÕlindey-
ken Krishna'n›n ilahÅ hayalini górdúÊúm zaman birden iki
dúËman belirdi: vecd ile tam teslimiyetteki olaÊanústú
aËk›n karË›l›Ê› olan bir duygu. O durumda, Krishna'y› Ôok
net góremedim. Bu iki dúËman Beni rahats›z etti. Vecd
Benim dúËman›md› Ôúnkú kendimi kaybetmeme neden
oldu ve Onun dokunuËu iÔin duyduÊum aÔl›k bir diÊer
dúËmand›. Bunlar benim Krishna'y› net olarak górmeme
izin vermediler, bu yúzden Onu górmeye olan
susam›Ël›Ê›m giderilmedi.

KRÍSHNA'NIN ÍLAHÎ GÓRÚNTÚSÚ
"EÊer Ëans eseri Onun darßan›na, ilahÅ górúntúsúne nail

olursam o zaman ne yapmal›y›m? Krishna'y› górmezden
gelip onun yerine zamana ibadet etmeliyim. Krishna'n›n
górúntúsúnú górdúÊúm o ana, o dakikaya, o saniyeye iba-
det edeceÊim. Zaman'›n gónlúnú alacaÊ›m ki olduÊu yerde
biraz daha kalabilsin. ÇiÔekten kolyelerle, sandal aÊac›
macunuyla, deÊerli taËlarla zamana ibadet etmeye Ôal›Ëa-



caÊ›m. Krishna'ya deÊil. EÊer zaman Benim sayg›l› davra-
n›Ë›mdan hoËnut kalarak durursa, o zaman Krishna da
durur. Bu Ëekilde zaman› sabitleËtirmeye Ôal›ËacaÊ›m,
'Lútfen burada biraz kal. Krishna Kendisini gósteriyor —
zaman, burada ebedÅleË!' Aksi hÕlde Krishna bir ËimËek
gibi gelir ve bir anda gózden kaybolur."

Biz Krishna'n›n zaman›na, úlkesine, yerine, beraberin-
dekilere ibadet ederiz. Krishna'yla ilgili herËey cinmayad›r,
aËk›nd›r. Krishna'n›n malzemesi, kulland›Ê› herËey ibade-
timize deÊer. Asl›nda, Krishna'n›n malzemesine
Krishna'dan daha fazla sayg› góstermeliyiz. BaËar›n›n
ipucu budur. Krishna'n›n mekÕn›, Onun gereÔleri, malze-
mesi ve Onun kullar› Krishna'yla baÊlant›l›d›r, Krishna-
sambandha. Onlar Krishna'n›n kullar›d›r ve O da onlar›n
emrindedir. O hÕlde bizler onlar› hoËnut edersek bize ilgi
duyarlar ve bizi o mekÕna gótúrúrler. Aksi hÕlde Ôaresiz
durumday›z. Padma Puråòa'da Ëóyle denir:

årådhanånåì sarve£åì
vi£òor årådhanåì param

Bir zamanlar, PårvatÏ-devÏ Lord çiva'ya sormuËtu,
"Bútún ibadet túrleri iÔinde kimin ibadeti en iyisidir?"
Lord çiva ona aÔ›kÔa Ëu cevab› vermiËti, "Lord
Nåråyaòa'n›n, Vi£òu'nun ibadeti ve adanm›Ë hizmeti en ús-
túnúdúr." PårvatÏ, "Fakat ben çiva'ya hizmet ediyorum,
óyleyse daha aËaÊ› durumday›m," diye dúËúnerek bir parÔa
komplekse kap›lm›Ë ve hayal k›r›kl›Ê›na uÊram›Ët›.
Ard›ndan ikinci sat›r geldi:

tasmåt parataraì devi
tadÏyånåì samarcanam 
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"Ancak Nåråyaòa'n›n ibadetinden daha ústún olan›,
Lord Nåråyaòa'n›n adanm›Ë kullar›na ibadettir. Bu Lord'un
kendisine adanmaktan daha ileridir." O zaman PårvatÏ,
"Ben Lord'un adanm›Ë kuluna hizmet ediyorum. çiva bir
adanm›Ët›r: vai£òavånåì yathå ßambhuè. O hÕlde en iyi
Ëeyi yap›yorum," diye dúËúnerek gúlúmsedi.

Ayn› Ëey, Ädi Puråòa'da Krishna taraf›ndan da onaylan-
m›Ët›r:

ye me bhakta-janåè pårtha
na me bhaktåß ca te janåè
mad-bhaktånåì ca ye bhaktås
te me bhaktatamå matåè

"DoÊrudan Bana ibadet edenler gerÔek adanm›Ë deÊil-
lerdir; gerÔek adanm›Ëlar kendilerini Benim kullar›ma
adam›Ë olanlard›r." Bu ilke kendi deneyimimize góre de
doÊrudur. Èóyle denir, "EÊer beni seviyorsan, kópeÊimi
sev." EÊer efendisinin kópeÊini sevebiliyorsa, efendisine
olan sevgisinin Ôok yoÊun olmas› gerekir. KópeÊi sadece
efendisine ait olduÊu iÔin seviyor; kópeÊi kendisi sahiplen-
mek istediÊi iÔin deÊil. KópeÊe baÊ›ms›z sevgi duyma dú-
Ëúncesi ile deÊil, efendisinin kópeÊi olduÊu iÔin seviyor.

Bu, efendiyi sevmekten Ôok daha ústún bir sevgi s›nav›.
Bu gerÔekten aË›k olup olmad›Ê›m›z›n s›nav›d›r. Krishna
hizmetkÕr›na hizmet edildiÊini górúrse daha fazla mutlu
olur. Neden? Çúnkú hizmetkÕr› her an ona hizmet etmek-
tedir ama karË›l›Ê›nda Krishna'dan hiÔbir Ëey almamakta-
d›r. Krishna kullar›na birËey vermek ister ama onlar almaz-
lar. Hizmetleri s›ras›nda tatmin edecekleri beklenti, suna-
caklar› dilekÔe yoktur. Onlar sadece ve sadece hizmet
isterler. Bu durumda Krishna'n›n hizmetin karË›l›Ê›n›
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vermesi imkÕns›zd›r; Krishna, onlar›n adanm›Ë hizmetle-
rinde bir miktar ódúlún s›Êd›r›labileceÊi en ufak bir boËluk
bulamaz. Onun adanm›Ë kullar› toptan hizmetkÕrd›rlar,
baËka birËey deÊil.

Krishna kullar›na hizmetlerinin karË›l›Ê› olarak birËey
vermek iÔin elinden geleni yapar, ama baËar›s›z olur. Bu
bak›mdan, adanm›Ë kullar›n› ódúllendirme arzusunun ba-
Ëka biri taraf›ndan yap›ld›Ê›n› górúnce, "HizmetkÕr›m iÔin
yapmak istediÊimi o yap›yor. Ben yapmak istiyordum,
ama baËaramad›m; kabul edilmedi. Oysa Ëimdi baËka biri
benim yapmak istediÊimin ayn›s›n› yap›yor," diye dúËúne-
rek, Kendisini o kiËiye karË› borÔlu hisseder. Krishna hiz-
metkÕr›na hizmet eden kula karË› daha fazla cómerttir.
Sonra Krishna ona hizmet etmeye gelir. "Benim adanm›Ë
kullar›m›n kullar› kalbimin gerÔek kullar›d›r," sózlerinin
ard›ndaki amaÔ budur. Bu nedenle, bhakta-pøjå, kullara
hizmet en iyi hizmettir. Bu ifade çrÏmad-Bhågavatam'da,
Vedalar'da ve Vùndåvana Dås ëhåkur'un Chaitanya Bhå-
gavata's›nda onaylanm›Ët›r:

åmåra bhaktera-pøjå — åmå haite baÖa

Her yerde bhakta-pøjå, adanm›Ë kullara hizmet tavsiye
edilir. Ayn› zamanda, adanm›Ë kulun kim olduÊunu anla-
maya Ôal›Ëmal›y›z. Bu da netleËmelidir. GerÔek bir adan-
m›Ë›n belirtisi nedir?

Krishna der ki, "DoÊrudan Bana adanm›Ë olduklar›n›
sóyleyenler doÊru Ëekilde adanm›Ë deÊildirler; Benim
gerÔek kullar›m, adanm›Ë kullar›n kullar›d›r." Biz bu sózún
ilkesini izlemeye Ôal›Ëmal›y›z. Bu sapt›r›lm›Ë bir ifade
deÊildir, iÔinde samimi bir gerÔek sakl›d›r. EÊer iÔsel
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anlam›na bakacak olursak, guru mahåråj'›m›z›n anlatt›Ê›
sonuca ulaË›r›z. O Ëóyle demiËti, "Bizler ßuddha-ßakta'y›z,
saf enerji'ye tapanlar›z, maddesel enerjiye deÊil. Bizler,
Kendi bireysel baÊ›ms›zl›Ê›n› ayr› bir varl›k olarak koru-
maks›z›n, topyekûn yónetene adanm›Ë olan ve yúzde yúz
Krishna'ya baÊ›ml› (diËil) enerji'ye ibadet ederiz.

Krishna'ya doÊrudan yaklaËmak uygun deÊildir. KiËi
Ona doÊru kanaldan, adanm›Ëlar vas›tas›yla yaklaËmal›d›r.
GerÔek yaklaËma bóyle olur. Bu nedenle GauàÏya Maéh,
Mirabhai ve diÊer pek Ôok adanm›Ë› gerÔek kul kategori-
sinden Ô›kar›r, Ôúnkú onlar Krishna'y› delicesine óvdúkleri
hÕlde, Krishna'n›n gerÔek adanm›Ëlar›na az miktarda sayg›
duyarlar. 

MANEVÎ BÚROKRASÍ
Krishna tek baË›na deÊildir. Bir kral her zaman

refakatÔileri ile, búyúk yap›sal oluËumu ile birlikte vard›r.
EÊer bir kiËi krala gerÔekten yaklaËacaksa, bu doÊru kanal-
dan olmal›d›r. Krishna her zaman búyúk bir hiyerarËi ile,
búyúk bir búrokrasi ile Ôevrilidir ve kiËi Krishna'ya doÊru-
dan yaklaËamaz. GerÔekten yaklaËmak isteyen, doÊru ka-
nal seÔmelidir. Bóyle bir kiËinin adanm›Ëlar› óvmemesi,
onlara cómertliklerinden dolay› sayg› duymamas› imkÕn-
s›zd›r. Sadece onlar›n yard›mlar›yla Krishna'n›n yak›nl›Ê›-
n› elde edebiliriz. KiËinin bútún bu sistemi bir s›Ôray›Ëta
aË›p krala yaklaËmas› mümkündür, diye mi dúËúnmeliyiz?
Bu gerÔekÔi olmaz.

Bir kiËi d›Ësal olarak kendisini óylesine verebilir ki
Krishna'n›n búyúk bir kulu olarak kabul górúr. Ancak eÊer
adanm›Ë kullar› d›Ël›yorsa, o adanm›Ël›k gerÔek Ëekline
ulaËmam›Ë, belli belirsiz bir adanm›Ël›k say›l›r; o
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Krishna'dan Ôok uzaktad›r. Órnek olarak Himalaya'lar›n
zirvesi Everest'i ele alal›m. Everest'i uzaktan górebiliriz.
Ama Everest'e yaklaËmak iÔin ona daha yak›n daÊlar›n zir-
velerini aËmam›z gerekir. Everest'e yaklaËmakta kararl› ol-
duÊumuz zaman, onu Ôevreleyen zirvelerin adlar›n› ve ka-
rakterlerini keËfetmemezlik edemeyiz. Ama uzaktan bakt›-
Ê›m›zda onu Ôevreleyen diÊer zirveleri deÊil sadece Eve-
rest'i górúrúz. Bu bak›mdan, iliËkimiz sadece Krishna ile-
dir dediÊimiz zaman, Ôok uzaklarday›z demektir. EÊer
krala gerÔekten yaklaËacaksak, en yúksek zirveyi Ôevrele-
yen yak›n zirvelerle baÊlant› kurmamak olmaz. O hÕlde
Krishna'ya yaklaËma uÊraË› iÔindeysek, Krishna'ya farkl›
katlardan hizmet sunan Ôok say›da adanm›Ë›n hizmetiyle
uÊraËt›Ê›m›z zaman yaklaËmam›z gerÔekÔi olur.

ADANMIÈLIÁIN GERÇEK SINAVI
Gúney Hindistan'da konuËmalar yaparken ne zaman

sayg›n bir adanm›Ë olan bir beyefendi, guru mahåråj'›m›za
yaklaËsa, çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkur Prabhu-
påda o túrden kiËilere Ëu soruyu sorard›, "Krishna'ya adan-
m›Ë hizmetiniz kimin rehberliÊinde súrúyor?" Genelde
onlar Ëóyle derlerdi, "Yok, hay›r ben doÊrudan Lord
Krishna ve Lord Råmå ile ilgiliyim." Onlar uzaklaË›nca
guru mahåråj'›n Ëóyle dediÊini duyard›k, "Kendisini ada-
m›Ë deÊil." O kiËi taklitÔi bir adanm›Ë kabul edilerek uzak-
laËt›r›l›rd›. Bu belirsiz bir adanm›Ël›kt›r. Belli bir Ëekil
almam›Ët›r, Ôúnkú åßrayay›, yani Lord'u Ôevreleyen ve
s›Ê›nak olan adanm›Ë kullar› hiÔe say›yor. Bu adanm›Ël›Ê›n
búyúk s›nav›d›r.

Aksi hÕlde, bir kiËi bir adanm›Ë kula s›Ê›nmaks›z›n
búyúk adanm›Ël›k gósterirse amac› nedir? Onlar genellikle

152 çRî GURU VE LÚTFU



Ëóyle dúËúnúrler, "Biz ózgúrlúk istiyoruz, Krishna'n›n
hizmetini deÊil. Ózgúrlúk kazanmak iÔin Krishna'ya adan-
may› kabul ediyoruz." Bu en alt ibadet Ëeklidir, dünyevi
ibadettir, aËk›n mekÕndaki gerÔek ibadet deÊildir. Bu ebedÅ
deÊil geÔicidir. Lord’a adanm›Ël›k, yaËam›n herhangi bir
amac›na hizmet etmek olmamal›d›r. Ózgúrlúk arzusu tak-
litÔi adanm›Ë›n góstergesidir, bir diÊer gósterge ise yúksel-
miË adanm›Ëlar› góz ard› etmektir. Sadece Lord'a ibadet
etmek sahtedir. Dúnyada genellikle karË›laË›lan bu iki túr
adanm›Ël›k uygulamas› terk edilebilir. Ancak dúnya bútún
bunlardan haberdar deÊildir.

Adanm›Ë: O hÕlde manevÅ óÊretmen bazen åßraya-
vigraha diye adland›r›l›r, yani kiËinin s›Ê›nmas› gereken
Ëahsiyet?

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Evet. Nas›l ki baËlang›Ôta kiËi
orman› uzaktan górúrse, ama sonunda orman›n iÔ
halkas›na dalarsa, óyle. Krishna uzaktan tek baË›na åßraya
olarak górúnúr, ama Krishna'ya daha fazla yaklaË›nca s›Ê›-
naÊ›m›z› Onun adanm›Ë kullar› aras›nda buluruz. GerÔek
s›Ê›naÊ›m›z› Onun iÔ halkas›n›n hizmetkÕrlar›nda buluruz,
doÊrudan Krishna'da deÊil.

Bizler bozulan bir yap›ya sahibiz, ancak óyle kiËiler
vard›r ki hiÔ bir koËulda Krishna'dan sapmazlar. Onlar
Krishna'n›n ebedÅ refakatÔileridirler. Onlar bize benzemez-
ler; onlar ebediyen Krishna ile baÊlant›dad›rlar, oysa bizler
zaman zaman gelir gideriz; bizler gúvenilmez hizmetkÕrla-
r›z. Durumumuz budur, bu nedenle Lord'un mutlak
hizmetkÕrlar›yla ayn› pozisyonda olduÊumuzu iddia ede-
meyiz. Bize onlar›n rehberliÊinde hizmet f›rsat› verilebilir,
o hÕlde o pozisyonu kabul etmeliyiz. Bizler geÔici iËÔileriz,
Krishna'n›n súrekli hizmetkÕrlar›ndan deÊiliz. Hizmetimizi
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gúvenilir bir úst kiËinin rehberliÊinde yerine getirmeliyiz.
Yeni takipÔilere, Krishna'n›n úlkesindeki gúvenilir,
súrekli hizmetkÕrlar›n rehberliÊinde yavaË yavaË yer
gósterilmelidir. 



Azizlerin YaËamı
çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Chaitanya çik£åìrta'da çrÏla

Bhaktivinoda ëhåkur premåruruk£u seviyesinde yani saf
ilahÅ aËk›n baËlang›Ô seviyesinde iki túr adanm›Ë olduÊunu
anlatm›Ët›r. Bu iki túr kul viviktånandÏ ve go£éhyånandÏ
olarak s›n›fland›r›l›rlar. Go£éhyånandÏler yap› olarak vaaz
vermekten hoËlan›rlar. Vai£òavalar aras›nda yaËam súrer-
ler. Ama viviktånandÏ diye bir baËka grup daha vard›r ki
onlar yaln›zl›Ê› tercih ederler. Onlar Lord'un kutsal
adlar›n› zikrederler veya Lord'un oyunlar›n› (lÏlå) dúËúnúr-
ler. Her iki grubun da, adanm›Ël›k hizmetinin yúksek plat-
formunda yani saf Tanr› aËk› mertebesinden bir ónceki se-
viyede yer ald›klar›ndan sóz edilir. Tamamen en úst mer-
tebeye ulaËt›klar›nda, birinin diÊerinden nitelik olarak
fark› kalmaz: her ikisi de birdir, ayn›d›r. Krishna onlar ara-
c›l›Ê› ile ne iË yapmam›z› isterse, Ona teslim olarak yerine
getirirler. Bu nedenle vaaz verme eÊilimi olmayan kiËi da-
ha alt Vai£òava'd›r diyemeyiz. 

Bhaktivinoda ëhåkur bu iki grup adanm›Ë›, en úst me-
kÕn› iËgal etmek úzere olanlar aras›na katm›Ët›r. Íki grup
vard›r: biri vaaz veren tip, diÊeri yaln›zl›Ê› seÔmiË tip, an-
cak Bhaktivinoda ëhåkur'a góre biri daha úst ve diÊeri
daha alt diye ayr›m yapamay›z. Onlar Krishna'n›n
arzusuna góre Onun isteÊini gerÔekleËtiriyorlar. Krish-
na'n›n vaaz vermesini istediÊi kul o iËi yapar, ama o Ëekil-
de Ôal›Ëmak istemeyenler niteliksizdir denemez. Vaaz ver-
mekten hoËlananlar doÊald›r ki vaaz verme kamp›n› óver-



çrÏla Bhaktivinoda ëhåkur: Krishna bilinci hareketinin on
dokuzuncu yúzy›ldaki kurucusu.



ler. O hizmeti yapmak iÔin Krishna taraf›ndan ilham ald›k-
lar›ndan baËar›l› olurlar. Krishna der ki, åcåryam måì
vijånÏyån: "DúËmúË ruhlar› gerÔekten kurtaracak olan
Benim ilham›md›r." Krishna kimi kabul ederse Kendisini o
kiËi anlar — diÊerleri anlayamazlar. (yam evai£a vùòute
tena labhyas). Krishna bir Vai£òava'ya yeterli gúÔ verdiÊi
zaman ve pek Ôok dúËmúË ruhu onun vas›tas›yla kurtarmak
istediÊi zaman, bu Onun iradesiyle gerÔekleËir. Svarøpa
Dåmodara'n›n yoÊun vaaz verdiÊi górúlmemiËtir.
Råmånanda Råya'n›n da óÊrenci edinmek iÔin kap› kap›
dolaË›p yoÊun Ëekilde vaaz verdiÊi górúlmez. Óte yandan,
Nityånanda Prabhu ve diÊerleri bunu yapt›lar. Krishna
araÔlar›n› Kendi arzusuna góre seÔer.

Kaviråja GoswåmÏ Ëóyle dua eder: vande 'ham ßrÏ-
guroè ßrÏ-yuta-pada-kamalaì ßrÏ-gurøn vai£òavåìß ca. O
ónce dúËmúË ruhlarla yak›n temas iÔinde olan manevÅ
óÊretmenler grubuna sayg›lar›n› sunar. Ard›ndan Ëóyle
der: ßrÏ røpam sågrajåtaì: såstra-gurulara sayg›lar›n›
sunar. çrÏ Røpa ve Sanåtana vaaz vermek iÔin kitlelerle
temasa geÔmediler, ancak vaaz verenlere kutsal metinleri
verdiler. çåstralar yani yasalar ve kurallar ve otolojik
(varl›k bilimiyle ilgili) sorular — bunlar›n hepsi Røpa ve
Sanåtana taraf›ndan verildi. Onlar uttama-adhikårÏ deÊiller
mi? Ínsanlarla doÊrudan temasa geÔmediler, ama çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'nun niyeti doÊrultusunda GauàÏya
Vai£òavism hakk›nda vaaz verilmesinin temelini oluËtur-
dular. Onlar ßåstra-gurudurlar, vahyolunmuË kutsal metin-
leri aktaran manevÅ óÊretmendirler. 
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MANEVÎ MÍHENK TAÈLARI
Krishnadåsa Kaviråja GoswåmÏ sayg›lar›n› óncelikle

óÊrenci yetiËtiren gurulara, sonra daha úst seviyede ßåstra
gurulara ve ard›ndan da dúnyada yeni bir gerÔeÊi baËlat-
mak úzere refakatÔileriyle ve malzemesiyle gelen çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'ya sunar. O manevÅ óÊretmenlerine
sayg›lar›n› beË aËamada sunar, en úst aËamalarda ise
sayg›lar›n› çrÏ çrÏ Rådhå ve Govinda'ya ve Lalitå ve
Vißåkhå'n›n ónderliÊindeki bútún gopÏlere sunar: ßrÏ rådhå
kù£òa pådån saha-gaòa lalitå ßrÏ vißåkhånvitåìs ca.
Bóylece ßåstra gurular çrÏ Krishna'dan ald›klar› ilhamla
baz› uÊraËlar verirler. Onlar dúËmúË ruhlarla doÊrudan
temasa geÔmezler. Bu nedenle, doÊrudan dúËmúË ruhlara
vaaz vermiyorlar diye onlar sparßa-maòi yani mihenk taË›
deÊiller diyemeyiz. Bunu sóylemek vaaz veren grubun
taraf›n› tuttuÊumuzu ifade etmek olur.

ManevÅ óÊretmene inanÔ beslemeliyiz. Ínanmal›y›z ki,
yapt›Ê› Ëey onun iÔinde Ôal›Ëan Yúce Lord'un faaliyetidir
ve Krishna manevÅ óÊretmenimiz arac›l›Ê› ile Kendisi hak-
k›nda vaaz vermeye gelmiËtir.

Guruda Krishna'y› górmeye Ôal›Ëmal›y›z, gurunun
eylemleri ise bizi kurtarmak iÔindir. Bu Ëekilde cesaret
buluruz.

Yine de bu bak›Ë aÔ›s› górelidir. Çok kat›, tarafs›z bak›Ë
aÔ›s›yla, guruyu fark›ndal›Ê›na góre, orta dúzeyde adanm›Ë
(madhyama-adhikårÏ) veya en úst adanm›Ë (uttama-ad-
hikårÏ) olarak s›n›fland›rabiliriz. Krishna'n›n hizmetkÕrlar›
aras›nda, baz›lar› RådhåraòÏ'ye eÊilim duyarlar, baz›lar›
CandråvalÏ'ye; baz›lar› ise aradad›rlar. Baz› adanm›Ëlar
Vraja-lÏlån›n, baz›lar› Gaura-lÏlån›n cazibesine kap›l›rlar,
baz›lar› da aradad›rlar. Lord’un oyunlar›n›n doÊas› budur.
Bu farkl›l›klar da ebediyen var olacakt›r.
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çrÏla Gaura KiËora Dåsa BåbåjÏ Mahåråj. Tek óÊrencisi Bhakti-
siddhånta SaraswatÏ ëhåkur onun hakk›nda Ëóyle dedi, "Bútún ma-
nevÅ bilgi onun lotus ayaklar›n›n tozunun bir zerresinde bulunur."

GAURA-LîLÄ KRÍSHNA-LîLÄ'DAN 
DAHA ÚSTÚNDÚR

Baz› adanm›Ëlar vaaz verme yap›s›na sahipken baz›lar›
múnzevi yap›ya sahiptir, ancak bu demek deÊildir ki
múnzevi yap›da olanlar daha aËaÊ›dad›r ve vaiz yap›s›nda



olanlar daha ústúndúr. Bunu sóyleyemeyiz. Onlar
Krishna'ya teslimiyetlerine ve kabullerine góre yarg›lan-
mal›d›r. Goloka'daki Gaura-lÏlå da, Krishna-lÏlå da en
ústúndúr, ama eÊer biz cómert tav›rlar›ndan dolay›, ken-
disini yayd›Ê› iÔin Gaura-lÏlå Krishna-lÏlådan daha ústún-
dúr diye iddia edecek kadar cesaret sahibiysek, o zaman
ona daha fazla ónem verilmelidir. Bu deÊerlendirmeye
góre, o Krishna-lÏlådan daha ústúndúr. Ve eÊer bu noktay›
Ôok kesin bir Ëekilde izleyecek olursak, o zaman kuËkusuz,
evrendeki en yararl› iËi yapt›klar›n› (loka hitåya ca) góz
ónúne alarak, Vai£òava'lar›n vaaz veren grubunu takdir
etmemiz gerekebilir.

"Vaaz verenler daha Ëansl›d›rlar Ôúnkú Krishna onlar
vas›tas›yla pek Ôok dúËmúË ruhu kurtarmaya Ôal›Ë›r."
Góreli bir bak›Ë aÔ›s› bóyle deÊerlendirilebilir: "Gaura-lÏlå
Krishna-lÏlådan daha ústúndúr. Neden? Çúnkú kapsaml›d›r
ve geniËtir; herkese aÔ›kt›r. Gaura-lÏlåda Krishna Ken-
disini dúËmúË olanlara daÊ›t›r." Bu Krishna-lÏlåya ek bir
Ëeydir. O hÕlde, ne zaman bir kiËi iyi Ëans eseri, dúËmúË
ruhlar› ayaÊa kald›ran bir arac› olmuËsa, ona karË› daha
búyúk takdir duyabiliriz. Krishna'n›n Kendi grubuyla oy-
narken deÊil de vaaz verirken daha iyi olduÊunu kabul
edersek, vaaz verenlerin daha Ëansl› olduÊu dúËúncesi
onaylanabilir. 

DoÊald›r ki, tercihimizi Krishna bilincini buraya,
aram›za getiren vaizler iÔin kullan›r›z. Krishna belli kul-
lar›n›, dúËmúË ruhlara Kendisi hakk›nda vaaz versinler
diye arac› olarak seÔmiËtir. Ve bu da iÔinde bulunduÊumuz
durumda Ôok daha fazla arzulanan birËeydir. O hÕlde,
bak›Ë›m›z› o Ôizgide geliËtirirsek, diyebiliriz ki bizim gibi
dúËmúË ruhlar kuËku yok ki, bizlerin kurtuluË nedenimiz
olan o kiËilere daha fazla ónem verecektir. Óte yandan
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cómertlik belirtisinin daha kolay gózlendiÊi baz› arac›lar›n
diÊerlerine góre daha Ôok tercih edildiÊini dúËúnmek, en
ústún gerÔeklik kavram› iÔerisinde, góreli bir bak›Ët›r.

Bizler zaman zaman Vai£òava'lar› farkl› faaliyetlerine
góre deÊerlendirdiÊimiz halde her zaman hakl› deÊilizdir,
Ôúnkú bir adanm›Ë Lord taraf›ndan belli bir hizmet iÔin
seÔilmiËtir ve Lord Kendi iradesiyle, onun arac›l›Ê›n› kul-
lanarak yapmak istediÊi Ëeyi gerÔekleËtirir. Bu temelde
yatan ilkedir: Onun seÔimidir. SeÔim bazen A'ya bazen
B'ye bazen de C'ye isabet eder. Bizler hepimiz, Lord'un
sonsuz iradesinin hizmetindeyiz ve faaliyetlerimiz Onun
gúzel iradesine góre, Krishna'n›n bizleri nas›l kullanmak
istediÊine baÊl› olarak baËar› kazan›r. Bu mutlak deÊerlen-
dirmedir. BaËar›y› ortama baÊlayabiliriz; bunun da belli bir
katk› pay› vard›r, ancak geri planda Krishna'n›n olduÊunu
dikkate almal›y›z. Her zaman bilmeliyiz ki ilahÅ irade, en
yúksek irade bizim iÔimizden Ôal›Ë›yor. Bu bak›mdan bir
adanm›Ë› d›Ë górúnúËe góre yarg›lamada aË›r›ya
kaÔmamal›y›z. 

BÄBÄJÍ'LER VE VAÍZLER
Gaura KÏßora Dås BåbåjÏ Mahåråj vaaz vermedi ama

óÊrencisi, manevÅ óÊretmenimiz çrÏla Bhaktisiddhånta
SaraswatÏ Prabhupåda, geniË Ôapl› vaazlar verdi. çrÏla
Lokanåtha GoswåmÏ hiÔ vaaz vermedi ama tek óÊrencisi
çrÏla Narottama Dåsa ëhåkur'un vaazlar›n›n Ôok yayg›n ol-
duÊunu górúrúz. O hÕlde bir Vai£òava, d›Ë górúnúËte ser-
gilediÊi iËin yoÊunluÊuna góre yarg›lanmamal›d›r. Onun
baËar›s› ilahÅ iradenin hizmetindedir. Krishna belli bir
kiËiye Kendi seÔimine góre hizmet bahËeder ve o insan›n
hizmeti gerÔekleËtirmesine imkÕn saÊlar. Bunun pek Ôok
órneÊi bulunmaktad›r.
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çrÏla Nityånanda Prabhu búyúk bir gúÔle, Bengal'de bir
uÔtan bir uca vaazlar verdi, oysa çrÏla Gadådhara Paòàita,
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun lÏlås›nda gózle górúnúr
hizmet yap›yor górúnmediÊi halde, RådhåraòÏ'nin bhåvas›,
yani aËk›n duygular›n bedenlenmiË hÕli olarak kabul edilir.
Ve Gadådhara Paòàita'n›n Mahåprabhu'ya olan yak›nl›Ê›
herkesinkini geÔer.

O hÕlde, bir Vai£òava'n›n pozisyonunu d›Ë górúnúËteki
faaliyetlerinin yoÊunluÊu ile ólÔmemeliyiz. Elbette, bir
adanm›Ë›n hizmetini góz ard› edemeyiz ama sonuÔ olarak
anahtar Lord'un elindedir, ekala Ïßvara kù£òa åra saba
bhùtya. 

KRÍSHNA DANS EDÍYOR
Krishna herËeyin kóküdedir ve O ne isterse gerÔekleËir.

Krishna belli bir hizmetkÕr ile belli bir tarzda dans etmek
ister ve Kendi gúzel arzusuna góre baËar›yla danseder.
Krishna ipleri Ôekendir, kontrol edendir. Anahtar onun
elindedir. Hem evrensel, hem de belli uÊraËlar› kontrol
eder. Bunu anlayarak kendimizi sahte prati£éhådan, sahte
prestijden, ad ve úne duyduÊumuz susuzluktan kur-
tarabiliriz. EÊer herËeyin Lord'un ellerinde olduÊunun tam
bilinci iÔindeysek o zaman gurur hissedemeyiz.

Gadådhara Paòàita, sadece d›Ë giysilerine ve tav›rlar›na
bakarak gerÔek bir Vai£òava'y› tan›man›n kolay olmad›Ê›n›
óÊretmek iÔin, PuòàarÏka Vidyånidhi'nin yani Lord'un úst
dúzey refakatÔisinin durumunu yanl›Ë deÊerlendirmiËti.

Mukunda Datta, Gadådhara Paòàita'y› PuòàarÏka
Vidyånidhi'yi ziyarete gótúrdú. Mukunda Datta PuòàarÏka
ile ayn› kóydendi ve onu tan›yordu, bu nedenle Gadådhara
Paòàita'ya sordu, "GerÔek bir Vai£òava górmek ister miy-
din?" Gadådhara Paòàita, "Evet," dedi. "GerÔek bir
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Vai£òava'n›n darßan›na sahip olmak iÔin her zaman can
atar›m." Ard›ndan Gadådhara Paòàita, Mukunda Datta'n›n
peËinden PuòàarÏka Vidyånidhi'nin yerine gitti ve orada
górdúkleri karË›s›nda donup kald›. "Bu da nesi?" diye
dúËúndú. "Bir aristokrat bukleli, kokulu saÔlar›yla, Ë›k,
prens giysileriyle, alt›n iple súslú piposunu túttúrúyor ve
túm oda tatl› bir kokuyla dolu. Bu mu Vai£òava?" 

Mukunda Datta, Gadådhara'n›n kalbindekini anlayabil-
di ve çrÏmad-Bhågavatam'dan bir ayet okumaya baËlad›
(3.2.23):

aho bakÏ yaì stana-kåla-køéaì
jighåìsayåpåyayad apy asådhvÏ
lebhe gatiì dhåtry-ucitåì tato 'nyaì
kaì vå dayåluì ßaraòaì vrajema

"Ah! Ne garip! Bakåsura'n›n k›zkardeËi (Pøtanå), çrÏ
Krishna'y› óldúrme arzusuyla góÊúslerine zehir súrdú ve
Krishna'y› sút emmeye zorlad›. Buna raÊmen, Krishna onu
Kendi annesi yerine koydu, bóylece o Krishna'n›n anne-
sine lay›k bir hedefe ulaËt›. En merhametli olan
Krishna'dan baËka kime s›Ê›nabilirim?"

VECD ÍÇÍNDE YUVARLANMAK
Bunu duyduÊu zaman PuòàarÏka Vidyånidhi Ôok cid-

dileËti. Hareketleri kesildi, sonra bedeninde titremeler
belirdi. Bútún atmosfer deÊiËmiËti. Ellerini ve ayaklar›n›
saÊa sola sallamaya baËlad›. Piposonu bir yana f›rlatt›, ipek
giysisini ve ÔarËaflar› parÔalayarak, gúzel buklelerini,
yap›l› saÔlar›n› bozarak yataÊ›nda yuvarlanmaya baËlad›.
BaÊ›r›yordu, "Cómert Lord'dan baËka kime s›Ê›nabilirim?
Bóyle bir Lord olmadan nerede bar›nabilirim?" Dudak-
lar›nda bu sózlerle vecd iÔinde yerlerde yuvarlan›yordu.
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Uzun bir súre sonra yavaË yavaË yat›Ët›; Gadådhara ken-
di kendine Ëóyle dúËúndú, "Bu búyúk Ëahsiyet hakk›nda
neler dúËúndúm? ÍÔinde ne kadar Ôok Krishna sevgisi var.
D›Ëtan bak›nca s›radan bir adam, bir lúks kólesi gibi górún-
se de iÔ olarak búyúk bir kul. Krishna'ya duyduÊu aËk ne
kadar yoÊun!" Sonra Ëóyle dúËúndú, "Ben Vai£òava-
aparådha, búyúk bir kula karË› gúnah iËledim. Kendimi
nas›l kurtarabilirim? Onun hakk›nda kótú dúËúndúm. Bu
gúnah›n ilac› nedir?" Bóylece kendi kendine dúËúndú ve ar-
d›ndan Mukunda'ya Ëóyle dedi, "Bu búyúk mahåtmåya
karË› gúnah iËledim. Bundan nas›l kurtulabilirim?
DúËúnúyorum da, bu adanm›Ël›k yoluna gelenlerin genel-
likle resmen bir ónder seÔmeleri gerekir, oysa ben henúz
herhangi bir Vai£òava'dan inisiasyon almad›m. EÊer ondan
inisiasyon al›rsam, beni ve gúnahlar›m› baÊ›Ëlar. Onun kut-
sal ayaklar›na teslim olursam benim gúnahlar›m› almam›Ë
olur. Bu suÔtan ancak bu Ëekilde kurtulabilirim. Ama
hocam Gauråíga Mahåprabhu'ya dan›Ëmak zorunday›m.
Bóylece çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'ya dan›Ëmaya gitti.

Bundan bir súre ónce, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
PuòàarÏka'n›n ad›n› seslendiÊine ve "PuòàarÏka,
babac›Ê›m! PuòàarÏka! Neredesin?" diye aÊlad›Ê›na Ëahit
olunmuËtu. Bóyle birden bire aÊlamaya baËlam›Ët›. S›radan
kiËiler anlayamad›lar. Sormaya baËlad›lar, "Kim bu
PuòàarÏka? Lord kimin iÔin bu kadar góz yaË› dókúyor?
Neden Nimai Paòàita 'PuòàarÏka! PuòàarÏka!' diye
aÊl›yor?"

BirkaÔ gún sonra, PuòàarÏka baËka bir kóyden
NavadvÏpa'daki evine geldi. Mukunda Datta da ayn› kóy-
dendi dolay›s›yla PuòàarÏka'y› tan›yordu. Adanm›Ëlar,
"PuòàarÏka kim?" diye sorduklar›nda Mukunda Datta
Ëóyle cevaplad›, "PuòàarÏka kúÔúk bir araziye sahiptir;
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varl›kl›, evli bir adamd›r." Bunun úzerine Gadådhara
Paòàita, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun górúËúnú sordu;
"Búyúk Vai£òava PuòàarÏka Vidyånidhi'ye karË› gúnah
iËledim, bu yúzden kendi manevÅ yarar›m iÔin ondan
inisiasyon alma gereÊi hissediyorum. Ama Sana
dan›Ëmadan, Senin onay›n› almadan birËey yapamam.
Sana b›rak›yorum. Ne yapmal›y›m?"

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu, "Evet, Ôok iyi olur. Onu gu-
run olarak kabul etmelisin," diyerek bu fikri olumlu
karË›lad›. Yetkili kaynaklar›n ifadesine góre PuòàarÏka
Vidyånidhi, RådhåraòÏ'nin babas› Vù£abhånu Mahåråj'›n
enkarnasyonudur. Bóylece Gadådhara Paòàita, PuòàarÏka
Vidyånidhi'den inisiasyon ald›. ÍËte bu yúzden bir adanm›Ë
kulu sadece d›Ë faaliyetlerine góre yarg›lamada aË›r›ya
kaÔmamal›y›z.
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çrÏ Røpa'nın Çizgisi
GayriËahsiyetÔi transandantalistler, bir kez beden

iliËkisinden baÊ›ms›z olduk mu, insan ruhunun bilincinin
en ústún Ëey olduÊunu ve ondan daha ince ve ústún
birËeyin mevcut olmad›Ê›n› sóylerler. Oysa Kutsal Metin-
ler Yúce ruh veya paramåtmån›n, varoluË aÔ›s›ndan birey-
sel ruha góre daha ústún olduÊunu; Bhagavån kavram›n›n,
yani Tanr›'n›n Ëahsiyet oluËu kavram›n›n ise Ôok daha ús-
tún olduÊunu ifade ederler. Bu, Våsudeva kavram› ile: salt
Krishna ile baËlar. Ayn› Ëekilde Nåråyaòa kavram› daha
ústún, Krishna kavram› ise en ústúndúr. Hatta Krishna
kavram›nda bile kademeler vard›r: Dvårakå, Mathurå ve
Vùndåvana. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ve çrÏmad-
Bhågavatam, Krishna'n›n Tanr› Kat›n›n Yúce Èahsiyeti ol-
duÊunu óne súrerler: Kù£òas tu bhagavån svayam.

Krishna'n›n Yúce Varl›k olarak Vùndåvana’daki kav-
ram› en ústúnúdúr Ôúnkú gúzellik herËeyin úzerindedir.
Gúzellik her túrlú ihtiËam›n ve kudretin úzerindedir. Orada
ne fiziksel, zihinsel, entellektúel kudretin, ne de baËka bir
kudretin sózú geÔer; orada egemen olan gerÔek kudret,
sadece gúzellik ve aËkt›r. Mutlak iyi mutlak gúzellik
demektir ve mutlak kontrol eden de odur. Merhamet
adaletin úzerindedir. 

Genelde, adaletten daha yúce bir Ëeyin olabileceÊini al-
g›layamay›z; en ústún ilkenin adalet olmas› gerektiÊini
dúËúnúrúz. Ama bize merhametin adaletten daha ústún ol-
duÊu sóylendi. Kim merhamet gósterebilir? S›radan biri
deÊil, sadece bir kral. Adaletteki kayb› telafÅ edecek olan
kiËi merhamet verebilir. Ve en yúce yarg› herËeyi telafÅ et-
meye muktedirdir. Bóyle bir Õlem mevcuttur. Ve orada



Lord kendisiyle eËit niteliklere sahip refakatÔileriyle oyun-
lar›n› súrdúrmektedir. Bizim ufak beynimizdeki adalet
duygusunun ótesinde bóyle bir yasa, bir yarg› mevcuttur.

Uddhava Lord’un en baËta gelen kulu olarak tan›n›r;
onun merhametle ilgili ifadesi ise çrÏmad-Bhågavatam'da
(3.2.23) yer al›r:

aho bakÏ yaì stana-kåla-køéaì
jighåìsayåpåyayad apy asådhvÏ
lebhe gatiì dhåtry-ucitåì tato 'nyaì
kaì vå dayåluì ßaraòaì vrajema 

O der ki, "BaËka nereye teslim olay›m? Èeytan
Pøtanå'n›n anne Ëefkati k›l›Ê›na bürünüp Krishna'y› óldúr-
meye gittiÊini ama bunun yerine harikulade bir kutsama el-
de edip, Krishna'n›n annesi mertebesine yúkseldiÊini
óÊrenince, Krishna'dan daha merhametli kime teslim ola-
bilirim? Benim Lord’um óylesine iyi ve cómert ki. BaËka
nereye teslim olabilirim? Zehir súrúlmúË góÊsú, bebek
Krishna'n›n aÊz›na itilmiËti ve ne kadar yúksek ve Ëefkatli
bir górevle kutsand›! O hÕlde Onun lútfunu, Onun sonsuz
merhametini nas›l ólÔebiliriz? Onun tarz› ve merhameti
bútún beklentilerin ótesindedir." Pøtanå'ya karË› adalet uy-
gulamak yerine, bunun tam aksi ile karË›laË›yoruz. O en
búyúk dúËman›na yúce gónúllúlúk gósterdi. Dolay›s›yla
adaletin ótesinde merhamet vard›r ve bu óylesine úst
derece merhamettir ki, óylesine nitelikli ve yoÊun bir mer-
hamettir ki onu ólÔmek mümkün deÊildir. Uddhava Ëóyle
dua eder, "Bóyle bir lútuf dúzeyine nerede rastlayabilirim?
Lord Krishna'n›n kutsal ayaklar›na boylu boyunca secde
etmeliyim. Akl› olan neden Krishna kadar cómert bir Ëah-
siyetin ayaklar›na boylu boyunca secde etmek iÔin
koËmas›n? Onun yap›s›, en ústún aËk›n yap›s›d›r."
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MERHAMET SERVÍSÍ
Bizler, sonlu olanlar, sonsuza Ëu ruhla yaklaËmal›y›z:

"EÊer adalet uygulan›rsa, hiÔ Ëans›m yok. O servisi at-
l›yorum. Èans›m› merhamet servisinde aramaya geldim,
burada doÊru yanl›Ë, deÊerli deÊersiz hesaplar› yok. O ser-
vise geldim Lord’um, Ôúnkú kendi iÔimde ne olduÊunu bil-
miyorum. Kendi kalbimi inceleyip araËt›r›nca, kendi
ózúme bile yabanc› olduÊumu górúyorum. Óylesine Ôare-
siz ve ac›nacak hÕldeyim ki kendimi bile tan›m›yorum. Íyi
ve kótú yanlar›m hesapland›ktan sonra bana birËeyin
bahËedileceÊi bir servise baËvurmaya nas›l kalk›Ëabilirim?
Bunu istemiyorum. Adalete dayal› hiÔbir karar is-
temiyorum.

"Teslim oluyorum. Bana istediÊini yapabilirsin. Ben
gúnahkÕrlar›n en kótúsúyúm. Bana olacaklar art›k Senin
elinde. Sana, Ey Kurtar›c›, Sana geldim! EÊer múmkúnse
beni kurtar. Bu benim aÔ›k dilekÔem, tek tarafl› dilekÔem."
Bu túrlú bir kendini inkÕr otomatik olarak kalplerimizi
temizler. Bu ßaraòågati, teslimiyet tavr›yla yukar›dan en
búyúk ilgiyi davet ederiz. çaraòågati, teslimiyet, kaybol-
muË umudumuzu yeniden oluËturmak iÔin tek yoldur."

Èu anda, kalplerimizin derinliklerinde beslediÊimiz
ilahÅ aËk umuduyla baÊlant›m›z kopmuË durumda. EÊer o
ayr›cal›Ê› kolayca ve en h›zl› Ëekilde elde etmek istersek,
Tanr›'ya sade bir dille, Ô›plak bir beden ve zihinle, herËeyin
maskesini at›p óyle yaklaËmal›y›z. çrÏla Røpa GoswåmÏ
Bhakti-rasåmùta-sindhuè'da (1.2.152) Ëóyle yazar:

mat-tulyo nåsti påpåtmå
nåparådhÏ ca kaßcana
parihåre 'pi lajjå me
kiì bruve puru£ottama
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"Lord’um, utan›yorum. Sana ÔiÔek gibi onca saf Ëeyi
nas›l sunacaÊ›m? Genellikle sana saf olan Ëeyler sunulur,
peki ya ben? Sana sunmak úzere en kirli Ëeyi getirdim.
Utan›yorum. Senin merhametini dilenmek iÔin Sana yal-
n›zca utanc›mla geldim. Benim gúnahkÕr yaËant›m›n, cani
yaËant›m›n bir eËi yok. Kótú olarak alg›lanacak ne varsa

Alt› GoswåmÏ’den biri olan çrÏla Gopal Bhaééa GoswåmÏ Ëóyle
yazd›, “Ey çrÏ Rådhe, Sen Govinda’n›n kalbinin kraliÔesisin.
Lútfen beni hizmetinle górevlendir.”



bende bulunur. Benim iÊrenÔ gúnahlar›m›n ve suÔlar›m›n
ózellikleri úzerinde konuËmak bile zordur. Buna raÊmen
Senin yap›n, varl›Ê›n, Ëóhretin ve cómertliÊin beni cez-
bediyor. Beni Sen kurtarabilirsin. Beni ar›nd›rabilirsin. Ol-
mayacak bir Ëey istediÊimi bilerek Sana geldim. Ve tek
tesellim senin merhametinin gerÔek hedefi olmamd›r.
Senin eÊilimin en aËaÊ›l›k olan› ar›nd›rmakt›r. Senin mer-
hametini en Ôok ihtiyac› olanlar hak ederler. Ben ihtiyaÔ
iÔinde olanlar›n en kótúsúyúm ve en alÔaklar›n alÔaÊ›y›m.
Benim tek ózelliÊim budur, tek umudum Senin dikkatini
Ôekmek ve Senin cómertliÊine baËvurmakt›r."

Røpa GoswåmÏ Bhakti-rasåmùta-sindhuè'da (1.2.151)
iÔinde hÕlÕ bilinÔalt› bir unsurun bulunduÊundan sóz eder.

yuvatÏnåì yathå yøni
yønaì ca yuvatau yathå
mano 'bhiramate tadvan
mano bhiramataì tvayi

"Nas›l genÔ bir oÊlan genÔ bir k›z›n cazibesine kap›l›r-
sa, ben de Sana karË› o túrlú bir cazibe istiyorum. Mad-
desel olan herËeyi unutup Sana yoÊunlaËmak istiyorum."
Ve samimi teslimiyetle, bir anda geliËiminiz baËlar. Bu túr-
lú bir cazibenin geliËmesi bizi en úst mertebeye Ô›kart›r.
Seninle o samimi iliËkiyi istiyorum Lord’um. Ben yoksul-
lar›n en yoksuluyum, ama ayn› zamanda bóyle bir tutkum
var. D›Ëar›daki dúnyadan óylesine tiksiniyorum ki Seninle
en yoÊun ve kapsaml› iliËkiyi istiyorum. Bu yaklaË›mla
teslim olma uygulamas› baËlar ve ad›m ad›m yúkselir. Ben
o dúzeydeki ilahÅ aËk›, yak›nl›Ê› istiyorum. Sana derin-
lemesine dalmak istiyorum.
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GÓRÚNEN VE KAYBOLAN YAZITLAR 

govinde-vallabhe rådhe
prårthaye tvåm ahaì sadå
tvadÏyam iti jånåtu
govindo måì tvayå saha

Bu dua Gopal Bhaééa GoswåmÏ'nin Hari-bhakti-
vilåsa’s›ndan al›nan Arcana Paddhati'de bulunur. Oradan
onun vas›tas›yla d›Ëar›ya taËar; belli bir bilgi dalgas›n›n
ebedÅ ak›Ë› say›lan ßåstrada yer al›r. Vaikunéèa'da ve
Goloka'da herËey ebedÅdir. Nas›l ki gúneË doÊar ve batar,
belirir ve kaybolursa, dúËúnce de ebedÅdir, bazen belirir,
bazen kaybolur.

Bu govinda-vallabhe rådhe ayetinde, ani bir dónúË var-
d›r. Krishna adanm›Ë kuluna der ki, "Ah, Benimle samimi
bir iliËki mi istiyorsun? Bu benim servisimde bulunmaz.
BaËka bir servise gitmen gerekir. Bunun iÔin Rådhikå'n›n
servisine git." O zaman adanm›Ë›n dúËúncesi bir anda o
yóne Ôevrilir. Bútún enerjisi o taraf›n tekeline geÔer. Bu
Rådhikå'n›n tekelidir. "Senin iÔsel aray›Ë›n Benim ser-
visimde bulunmaz," der Krishna. "BaËka yere gitmen ve
oraya dilekÔe vermen gerekir."     

Ve adanm›Ë, bu ilhamla bir anda dilekÔesini Råd-
håraòÏ'ye verir. Govinda-vallabhe rådhe: "Ah, çrÏ Rådhe,
senin efendin ve dayanaÊ›n Govinda'd›r. O Senin kalbinin
efendisidir." Govinda "Bútún duyular›m›za doyum veren"
anlam›na gelir. Alg›lamay› ve bilgiyi duyular›m›zla his-
sederiz. Govinda túm alg›lama kanallar›m›za doyum veren
efendidir. "Govinda Senin Lord’undur. Ama bunun tam
tersi de doÊrudur. Sen Govinda'n›n, Yúce ÓÊretmen'in kal-
binin sevgilisisin. DeÊil mi? Sen Govinda'n›n kalbinin
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kraliÔesisin. DilekÔemle birlikte Sana gelmek úzere yón-
lendirildim. Lútfen ad›m› servisine kaydet ve beni hizmet-
kÕr olarak grubuna kabul et."

AKAN NEKTAR NEHRÍ

radhe vùndåvanådhÏße
karuòåmùta-våhini
kùpayå nija-pådåbja
dåsyaì mahyaì pradÏyatåm

"Ey Rådhe, Ey Vùndåvana'n›n KraliÔesi, Sen merhamet
nektar›yla dolu bir nehir gibi ak›yorsun. Lútfen bana iyi
davran ve Senin lotus ayaklar›nda ufak bir hizmet ver."
Sen vecdin túmúnú yóneten KraliÔesin (rasotsava). Rasa
vecd demektir. Vecdin s›n›rs›z ak›Ë›d›r. Vùndåvana'n›n
ózelliÊi budur: ådi-rasa, ózgün rasa, mådhurya-rasa, eËler
aras›ndaki haz. Bútún rasalar, kendine ózgú geliËen karak-
teriyle o baË rasan›n dallar›d›r. EÊer incelenirse, bútún
rasalar mådhurya-rasan›n iÔinde bulunur. Ve mådhurya-
rasa adanm›Ël›Ê›n en ústún hazz›d›r.

Råmånanda Råya ile yapt›Ê› konuËmada çrÏ Chaitanya
Mahåprabhu ak›lla kirlenmiË olan adanm›Ël›Ê› reddetti.
Èóyle dedi, eho båhya, åge kaha åra, "Bu yúzeyseldir;
daha ileriye git." Mahåprabhu gerÔek bhaktinin, ak›lla,
muhakemeyle kar›Ëmam›Ë olan saf adanm›Ël›k seviyesin-
den baËlad›Ê›n› kabul etti. Råmånanda dåsya-rasay›
ónerdiÊi zaman Mahåprabhu, "Bu iyidir, ama daha ileriye
git," dedi. Råmånanda sakhya-rasadan sóz etti: Mahåp-
rabhu dedi ki, "Bu da iyidir, ama daha ileriye git." Sonra
våtsalya-rasaya, Tanr›'n›n oÊul olma aËamas›na geldi.
Mahåprabhu, "Bu Ôok iyidir," dedi, "Ama daha ileriye git."
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Sonra mådhurya-rasaya geldi, "Evet," dedi Mahåprabhu,
"En iyisi budur." O aËamada, rasan›n geliËmesi bak›m›n-
dan Vùndåvana en uygun yerdir.

Mådhurya-rasa en kapsaml› olarak Vùndåvana'da
bulunur. Bu nedenle, rådhe vùndåvanådhiße denir: "Sen
Vùndåvana'ya ózgú lÏlån›n kraliÔesisin. Orada, en yúksek
túrden nektar akar. Sen akan nektar nehri gibisin."

VECD DAÁITMA
Krishna'n›n gerÔek yap›s› "Vecd'in Kendisi" olarak

tan›mlanm›Ët›r. O Kendi iÔten gelen vecdini tad›yor. O
Kendi vecdini biliyor ve hissediyor ama o iÔten gelen vec-
di d›Ëar›ya daÊ›tmak iÔin belli bir enerji kaÔ›n›lmazd›r ve
bu da hlådinÏ olarak bilinir. HlådinÏ-ßakti'nin ózú veya
Krishna'n›n iÔsel vecd enerjisi Rådhikå'd›r. O en derindeki
rasay›, en úst mertebenin vecdini Ôeken, iÔeriden ózú
alarak d›Ëar›ya daÊ›tand›r."

Bu bak›mdan, karuòåmùta-våhini denir: "Cómertlikle
kar›Ëm›Ë olan vecd o búyúk kaynaktan akar ve daÊlardan
akan nehir nas›l ak›nt›s›yla d›Ë dúnyaya pek Ôok deÊerli
mineral taË›rsa hlådinÏ enerjisi de rasa-svarøpa mekÕn›n-
dan yani Krishna'n›n Kendisinden, vecdin kiËileËmiË hÕlin-
den d›Ëar›ya rasa taË›r. O nektar nehrinin ak›Ë›, baËkalar›na
daÊ›tmak úzere vecd ve rasa taË›r, gúzelliÊin ve cómert-
liÊin ak›Ë›n› taË›r.

Ard›ndan adanm›Ë›n zihninde bir baËka koËulsuz
deÊiËim oluËur. Bu súre zarf›nda, kendi geliËim súreci iÔin-
de Ëunun fark›na var›r, "Oh! Krishna benim iÔin ikinci
derecede ónemli. Ben ilk baÊlant›y› Sende buluyorum, çrÏ
Rådhe. Ben Senin doÊrudan hizmetini istiyorum, Krish-
na'n›n doÊrudan hizmetini deÊil." Teslim olmuË ruhta bu
kalp uyan›Ë›, yani onun yan›ndaki en yak›n arac›ya s›k›
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s›k›ya baÊl›l›k ve minnet geliËir. Bu aËamada adanm›Ë Ëóy-
le dúËúnúr, "En yoÊun dikkatimi, en yak›n arac›ya yani
gurudevama vererek daha fazla yarar elde edeceÊim. Bu
yolla baËar›ya ulaËacaÊ›m." Úst baÊlant›lara onay vermek
ise gurudevan›n alan›d›r. Elbette, niyetlerimiz saf ve
gerÔek olmal›d›r, arac›n›n iËi ise bize hizmet s›ralamas›nda
elveriËli, normal baÊlant› saÊlamakt›r. 

Bútún dikkatimiz gurumuzun hizmetine yoÊun-
laËmal›d›r. DúËúnce bu olmal›d›r. Ílk eÊilimimiz
Krishna'ya yaklaËmakt›r. O seviyede, anlaË›lmas› gereken
ilk Ëey Ôaresiz olduÊumuzdur. Elbette, herËey samimi
olmal›d›r. Ílk baËta Ôaresizlik devresi vard›r, ard›ndan
Krishna'n›n, gúzelliÊin beden alm›Ë hÕlinin himayesini is-
teriz, ard›ndan ózel bir túr gúzelliÊin cazibesine kap›l›r›z
ve o servise yaklaËmak isteriz. Orada, en son, en yak›n
iliËkiye ulaËmak iÔin veya orada hizmetkÕr olarak daimÅ
úyelik elde etmek iÔin dua ederiz. çrÏla Raghunåtha Dåsa
GoswåmÏ, canl› varl›Ê›n en ústún baËar›s›n›n bu olduÊunu
óÊretmiËtir.

Dåsa GoswåmÏ on alt› y›l boyunca súrekli olarak çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu'nun ve Svarøpa Dåmodara'n›n
yan›nda yaËad›. Onlar bu dúnyadan ayr›ld›ktan sonra, Rag-
hunåtha Dåsa, gelecekle ilgili umut beslemekten s›k›larak,
yaËam›na son vermek úzere Vùndåvana'ya gitti. Ama orada
Røpa ve Sanåtana ile karË›laË›nca bir baËka górúntúye,
yeni bir yaËam›n hayaline Ëahit oldu. Ard›ndan Ëunu an-
lad›, "çrÏ Chaitanya Mahåprabhu ve Svarøpa Dåmodara
fiziksel gózlerimle górúlmeseler bile, burada Røpa ve
Sanåtana'n›n iÔinde, onlar›n faaliyetlerinde, vaaz verme
eÊilimlerinde yaË›yorlar. Mahåprabhu burada ve ondan
canl›s› yok." YaËam›na son verme fikrinden vazgeÔmek
zorunda kald› ve yeni bir gayretle Vùndåvana'da hizmet et-
meye baËlad›.
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Ve Dåsa GoswåmÏ bize en yúksek ózlemimizin idrakini
vermiËtir. O der ki, "Ah, Rådhikå, ben Senin hizmetini is-
tiyorum. EÊer benden hoËnut deÊilsen, ne Krishna'y› ne de
Onun úlkesi Vraja'y› istiyorum." Onun duas› bóyledir ve o,
prayojana-åchårya olarak kabul górür, yani yaËam›m›z›n
en ústún amac›n›, prayojana-tattvay›, nihai hedefi gósteren
guru olarak kabul edilir. Ve bu ßloka onun pozisyonunun,
bize hedefimizi veren kiËi olduÊunu kan›tlar.

NEKTAR OKYANUSU 

åßåbharair-amùta-sindhu-mayaiè kathañcit
kålo mayåtigamitaè kila såmprataì hi
tvaì cet kùpåì mayi vidhåsyasi naiva kiì me
prånair vraje na ca varoru bakårinåpi?

Bu ßloka doÊrudan RådhåraòÏ'ye duad›r. Bu dua, óy-
lesine tatl›, gúven veren ózel bir umut ifade eder ki uÔsuz
bucaks›z nektar okyanusuna benzetilir. Raghunåtha Dåsa
Ëóyle der, "Her nas›lsa gúnlerimi bu umutla geÔiriyorum,
sadece o amaÔ uÊruna gúnlerimi eritiyorum, yaËam›m› bu
s›k›c› zaman boyunca súrúklúyorum. Beni o umut
yaËat›yor, o nektars› umut okyanusu beni cezbediyor ve
ayakta tutuyor. Her nas›lsa, gúnlerimi tek gúvenceme
doÊru súrúklúyorum.

"Oysa, Mahåprabhu'nun, Svarøpa Dåmodara'n›n ve
daha pek Ôok yúce ruhun doÊrudan beraberliÊini kaybettim
ve hÕlÕ yaË›yorum. Neden? Ózel bir umut ›Ë›Ê›na sahibim.
Ve umudumun górúntúsú ve niteliÊi Ôok búyúk ve yúksek.
Ancak sabr›m sona erdi. Art›k daha fazla dayanam›yorum.
Bekleyemem. Túkendim. Daha fazla bekleyemem. EÊer
bu noktada bana lútfunu vermezsen iËim biter. Èans›m›
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ebediyen kaybederim. YaËam›m› súrdúrmek iÔin hiÔbir is-
tek kalmaz. Yap›lanlar hiÔbir iËe yaramaz.

"Senin lútfun olmadan, bir dakika daha yaËamaya
dayanamam. Ve kendi yaËam›mdan daha deÊerli olan
Vùndåvana — ondan s›k›ld›m. Ac› veriyor; beni hep úzú-
yor. Kald› ki diÊer Ëeyler, hatta Krishna'dan bile b›kt›m.
Bóyle sózler sóylemek utanÔ verici ama Sen beni kendi
gizli hizmet kamp›na alana kadar Krishna'ya bile sevgi
duyamam. Bu sihir iÔin geldim. Senin kamp›ndaki hizmet-
te bu sihrin ipucunu górdúm. O olmadan hiÔbir Ëeyin tad›
yok. Ve hatta Vùndåvana'da bile varl›Ê›m› ayakta tutamam.
Ve hatta Krishna bile beni cezbetmiyor, kald› ki baËkalar›."
Raghunåtha Dåsa GoswåmÏ'nin duas› bóyledir.

RÄDHÄRÄôî’NÍN HÍZMETÍ 
O hÕlde, Mahåprabhu'nun kurduÊu okula góre, Rådhå-

dåsyam yani çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin hizmetkÕrl›Ê›n› elde et-
mek, canl› varl›Ê›n en ústún kazanc›d›r. Rådhå-dåsyam
çrÏmad Bhågavatam'›n ózúdúr. Krishna'n›n kendi yoru-
mudur. çrÏmad-Bhågavatam'da (11.14.15) O Ëóyle der:

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

"Ey Uddhava! Ne Brahmå, ne çiva, ne Baladeva, ne
Lak£mÏ, hatta ne Ben Kendim, Benim iÔin senden daha
deÊerli deÊildir." Ve o Uddhava, Vùndåvana'y›, vraja-
gopÏleri ve RådhåråòÏ'yi çrÏmad-Bhågavatam'da
(10.47.61) Ëóyle yúceltir:
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åså maho caraòa-renu-ju£åm ahaì syåì
vùndåvane kim api gulma-latau£adhÏnåm
yå dustyajaì sva-janam årya-pathaì ca hitvå
bhejur mukunda-padavÏì ßrutibhir vimùgyåm

"Vùndåvana'n›n gopÏleri vazgeÔmesi Ôok zor olan eËleri-
ni, oÊullar›n› ve diÊer aile úyelerini b›rakm›Ëlard›r ve
Vedalar›n bile peËinde olduÊu Krishna'n›n lotus ayaklar›na
s›Ê›nmak iÔin dini ilkelerini bile feda etmiËlerdir. Ah! Bana
Vùndåvana'da bir ot olarak doÊma Ëans› bahËet, bóylece o
yúce ruhlar›n tozlar›n› baË›m›n úzerinde taË›yabileyim."

çRî RÄDHÄ'YI ARAYIÈ
Uddhava bize gopÏlerin sahip olduklar› ústún konumu

góstermiËtir. Ve gopÏlerin túmú ile RådhåråòÏ aras›nda da
kesin bir fark vard›r. Bu rasa-lÏlåda kan›tland›. Krishna ve
gopÏler, kalplerinin al›ËveriËini, o ilahÅ rasan›n ak›Ë›yla ve
her yóne yay›l›Ë›yla aÔ›kÔa sergilerken, RådhåråòÏ de
oradayd›. RådhåråòÏ, parakÏya-mådhurya-rasan›n yani
sevgililerce duyumsanan hazz›n s›radan gósterisine, rasa-
vilåsa’ya en búyúk katk›da bulundu. Sonra kalbinde
aniden tatminsizlik duyumsad›. Èóyle dúËúnmeye baËlad›,
"Ben de bu s›radan rasan›n iÔinde mi say›l›yorum?" Zih-
ninde bir tepki oluËtu ve bir anda oray› terk etti. OlaÊanús-
tú múkemmellikteki dans›n›n ve Ëark›lar›n›n ózgún tarz›n›
sergileyip yeni bir tarz›n ak›Ë›n› sunduktan sonra birden
bire gitti. Rasa dans› Ôemberini terk etti. Ve Krishna aniden
fark›na vard›, "RådhåråòÏ burada deÊil. Tad› yok." Rasan›n
ak›Ë› oradayd› ama ózú, niteliÊi biraz dúËúktú. Neden
kalbimin derinliklerinde tatmin yaratm›yor?" Gel git dal-
galar›nda bir geri Ôekilme vard›. Ve araËt›rma sonucu
RådhåråòÏ'nin orada bulunmad›Ê›n› anlad›. Hayal k›r›kl›Ê›
iÔinde rasa dans› Ôemberini terk etti ve Onu bulmaya gitti.
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ParakÏya-mådhurya-rasa, sevgililerin duyumsad›Ê› en
ústún haz, Vùndåvana ve gopÏler hepsi de orada olduklar›
halde, yine de diÊer gopÏlerle, RådhåråòÏ'nin kendine ózgú
grubu aras›nda nitelik aÔ›s›ndan mertebe fark› vard›r. Her
yónden mertebe farkl› vard›r, hem nitelik olarak, hem de
nicelik olarak. Jayadeva GoswåmÏ, GÏtå-govinda's›nda
(3.1) Krishna'n›n råsa dans› Ôemberini nas›l terk ettiÊini
anlatm›Ët›r:

kaìsårirapi saìsåra-våsanå-baddha-ßùíkhalåm
rådhåm ådhåya hùdaye tatyåja vraja-sundarÏè 

"Lord Krishna çrÏmatÏ RådhåråòÏ'yi kalbinin iÔine ald›,
Ôúnkú Onunla dans etmek istemiËti. Bóylece råsa dans›
meydan›n› ve Vraja'n›n diÊer bútún gúzel k›zlar›n›n
beraberliÊini terk etti." Jayadeva, Krishna'n›n Rådhå'y›
kalbinde taË›yarak råsa dans› Ôemberini terk ediËini bu
Ëekilde anlatm›Ët›r. Krishna, RådhåråòÏ'yi aramaya
gitmiËti. Rådhå'n›n durumu Ôok ústúndúr. Denir ki, "Lord
Krishna'n›n sevgi al›ËveriËi iÔin duyduÊu aËk›n arzular›,
milyarlarca gopÏnin ortas›nda bile doyuma ulaËamad›.
Onun iÔin çrÏmatÏ RådhåråòÏ'yi aramaya gitti. Rådhå'n›n ne
kadar aËk›n niteliklere sahip olduÊunu art›k siz dúËúnún."
(ßata-koéi-gopÏte nahe kåma-nirvåpaòa).

DiÊer gopÏler say›ca fazlayd›lar ama daha az nitelikliy-
diler. Hep birlikte Krishna'ya doyum saÊlayamad›lar.
Nitelikte farkl›l›k mevcuttu. Farkl›l›k vard›r. 

Røpånuga-sampradåya, yani çrÏ Røpa'n›n Ôizgisini iz-
leyenler, RådhåråòÏ'nin kamp›nda hizmet vermenin eËsiz
tad›na varm›Ë olanlard›r. O mekÕnda hiÔbir maddesel
sómúrúye ve inzivaya geÔit yoktur, hatta yasalaËm›Ë
ßåstrik adanm›Ël›Êa bile. En ústún adanm›Ël›k hiÔbir yasa
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taraf›ndan kontrol edilmez. KendiliÊindendir ve otomatik-
tir. En úst derecede ózveri yaln›zca o kampta mevcuttur.
ÍlahÅ duygusall›Ê›n en ústúnú çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin

çrÏla Røpa GoswåmÏ, bhakti-rasåchårya; rågånuga-ßåstralar› veren.



kamp›ndan daÊ›t›l›r ve Ëimdiye kadar bilinen hiÔbir húner-
le asla k›yaslanamaz, buna ebedÅ zaman ve mekÕn faktórú
bile dahildir. 

Ard›ndan haz›rl›kl› olmam›z gereken bir baËka aËama
daha vard›r. Neden RådhåråòÏ'nin kamp›na girmeye
Ôal›Ëmal›y›z? Orada, o daha iyi atmosferde Krishna'n›n
varl›Ê›n› daha gúvenli bir Ëekilde elde edeceÊimizi mi
dúËúnmeliyiz? "Krishna'yla Ôok yak›n temas iÔinde
olacaÊ›m," diye mi dúËúnmeliyiz? O kampa m› girmek is-
temeliyiz? Hay›r — Krishna'yla baÊlant›dan sak›nmak ve
RådhåråòÏ'nin hizmetine konsantre olmak isteriz. Neden?
RådhåråòÏ'nin hizmetinde, daha fazla yarar getiren imkÕn
nedir? EÊer Krishna'ya hizmet vermek iÔin doÊrudan Ona
yaklaË›rsak kaybederiz. RådhåråòÏ'nin Krishna'ya hizmeti
her bak›mdan en úst mertebededir. EÊer enerjimizi
RådhåråòÏ'ye yard›m etmeye adarsak, enerjimiz Onun hiz-
metinde kullan›l›r. Bu Ëekilde O, hizmet ruhu daha da
geliËmiË olarak Krishna'ya hizmet edecektir. Sonra, bu hiz-
metin karË›l›Ê› RådhåråòÏ'den, ódúlúmúz olarak bize
geÔecektir. En úst adanm›Ël›k, mahåbhåva odur.

Bu bak›mdan, RådhåråòÏ'nin en yak›n nedimeleri olan
sakhÏlerin genel eÊilimleri Krishna'yla doÊrudan baÊlan-
t›ya geÔmemektir. Bundan sak›n›rlar. Ama yine de s›ras›
geldiÊinde bir bahaneyle onlar› Krishna'ya baÊlamak
RådhåråòÏ'nin iyilik sever ve cómert doÊas›ndan kaynak-
lan›r. Ancak onlar›n iÔten gelen doÊalar› daima
Krishna'dan kaÔ›nmak ve RådhåråòÏ'nin hizmetine yoÊun-
laËmakt›r. Bu Chaitanya-charitåmùta'da (Madhya 8.209)
doÊrulan›r:

rådhåra svarøpa — kù£òa-prema kalpalatå
sakhÏ-gaòa haya tåra pallava-pu£pa-påtå
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"çrÏmate RådhåråòÏ, doÊas› gereÊi, ayn› Tanr› aËk›n›n
sarmaË›Ê› gibidir, gopÏler ise o sarmaË›Ê›n súrgúnleri,
ÔiÔekleri ve yapraklar›d›r." Súrgúnler, ÔiÔekler ve yaprak-
lar ebedÅ olarak çrÏmate RådhåråòÏ sarmaË›Ê›ndan filiz-
lenirler. O góvdedir, onlar ise dallar›. ÍliËkileri bóyledir.

Ancak yine de, bir baËka, daha ústún birËey var. Bizler
røpånuga olarak biliniriz, yani çrÏ Røpa'y› izleyenler.
Neden? çrÏmatÏ RådhåråòÏ'nin hizmeti Krishna'ya gitmek
iÔin herËeyi eler, hatta Nåråyaòa'y› bile. Dvårakå'l› Krishna
vard›r, Mathurå'l› Krishna vard›r ve Vùndåvana'l› Krishna
vard›r. Ve yine diÊer kamplar›n Ôekinmeden kaynaËt›Ê›
Vùndåvana'da, RådhåråòÏ'nin kamp› en ústúnúdúr. DiÊer
bútún kamplar› eleyerek, doÊrudan RådhåråòÏ'ye hizmet sun-
ma en ústúnú kabul edilir. Yine de bir baËka nokta daha var. 

çRîLA RÜPA GOSWÄMî — çRî RÜPA MAÑJARî
Røpa kimdir? Røpa MañjarÏ'dir. Genelde manevÅ dún-

yadaki hiyerarËi ebedÅdir. Yeni baËlayanlar mañjarÏ rútbesi
al›rlar, mådhurya rasada asistanl›k yaparlar. MañjarÏlerin
lideri çrÏ Røpa MañjarÏ'dir. MañjarÏ kamp›na ózgú olan ve
Krishna'n›n k›z arkadaËlar› sakhÏler aras›nda bulunmayan
ózellik nedir? Óncelikle RådhåråòÏ oradad›r, sonra saÊ
kolu Lalitå'n›n grubu vard›r. Lalitå'n›n alt›nda ise çrÏ Røpa
MañjarÏ bulunur. çrÏ Røpa'y› izleyenlerin mústesna pozis-
yonlar› nedir? Yeni baËlayanlar o yetkiyi elde edebilirler.
Èimdi bu mañjarÏ s›n›f›n›n yetkilerini búyúk sayg›yla ve
dikkatle idrak etmeliyiz.

Rådhå ve Govinda sakl› bir yerde, gózlerden uzak ol-
duklar› s›rada, yaËÔa daha búyúk olduklar› iÔin o túr oyun
sanat›nda deneyimli olan sakhÏler, Onlar›n samimi
iliËkilerini bozmamak iÔin oraya yaklaËmak istemezler.
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EÊer yaËÔa búyúk olan sakhÏler oraya girerlerse, Rådha ve
Govinda Ôekinirler. Dolay›s›yla varl›klar› rahats›zl›k
yaratabilir. Ama daha kúÔúk k›zlar oraya girebilirler, o
zaman Rådha ve Govinda serbestÔe hareket etmekte tered-
dút etmezler. Bu bak›mdan, Rådha-Govinda'n›n beraber-
liklerinin en úst aËamas› s›ras›nda, Rådha-Govinda'n›n ser-
best oyunlar› s›ras›nda bu mañjarÏler yani daha genÔ olan
k›zlar oraya girebilirler. Oysa yetiËkin sakhÏler giremezler.

Yeni baËlayanlar›n mañjarÏ s›n›f›na yúkselmesi múm-
kúndúr. MañjarÏler çrÏ Røpa MañjarÏ'nin óncúlúÊúnde
bóyle ózel bir avantaja sahiptirler. Onlar bu Ëekilde, orada
en iyi avantaja sahip olurlar; sakhÏlere bile aÔ›k olmayan
saf hizmetin en kutsal túrú, mañjarÏlere aÔ›kt›r. Bu Råd-
håråòÏ'nin kamp›nda bulunur. O hÕlde røpånugalar›n, çrÏ
Røpa'y› izleyenlerin pozisyonu en kÕrl› pozisyondur. Bu
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu taraf›ndan ifade edilmiËtir.
Onun taraf›ndan gósterilmiËtir ve Krishna'n›n gózúnde,
Ëans›m›z›n en úst s›n›r› olarak kabul edilmiËtir. Bu beklen-
tilerin ótesindedir, ónceden tasarlanmas› múmkún deÊildir
ve umudun ótesindedir, fakat umudumuz çrÏ Røpa
MañjarÏ'nin, Røpa GoswåmÏ'nin o latif kamp›nda yatar.

Dolay›s›yla o kamp, çrÏ Chaitanya Mahåprabhu'nun
sampradåyas›, røpånuga sampradåya olarak bilinir.
Kaderimizin ve Ëans›m›z›n mekÕn› oras›d›r. Èu anda ken-
dimizi óylesine yónetmeliyiz ki doÊal bir Ëekilde o en yúk-
sek, saf ruhanÅ kavramla buradan baÊlant› kurabilelim.
Kendimize bu en yúksek idealden daha alt Ëeylerle tatmin
olma f›rsat› vermemeliyiz. YaËam›m›z›n en ústún amac› bu
olmal›d›r. Ve yaklaË›m›m›z› iÔinde bulunduÊumuz pozis-
yondan uyarlamam›z gerekir.
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MANEVÎ MÍRAS
ReËit deÊiliz. Babam›z bize miras olarak b›rakacaÊ›

mallarla ilgili pek Ôok ónemli belge b›rakt›. RúËtúnú ispat-
lamam›Ë kiËiler olarak bu belgelerden hangi mallar›n bize
ait olduÊunu anlamaya Ôal›Ëmal›y›z. YaË›m›z tuttuÊu
zaman hakettiÊimiz miras› elde ederiz. KendiliÊinden
geliËen ilahÅ aËk úzerine yaz›lm›Ë kutsal metinler, rågånu-
ga-ßåstra, bize gurumuz, koruyucumuz, babam›z taraf›n-
dan miras b›rak›ld›. ManevÅ Ôizgide giderek geliËirken
umudumuzun, gerÔek servetimizin ne olacaÊ›n› araËt›rmak
zorunday›z. Onu elde etmeliyiz. Ona sahip olmal›y›z. Bel-
gede kay›tl›d›r. Bize aittir. Pozisyonumuz bóyledir. Bizler
reËit deÊiliz ama reËit olmal›y›z ve koruyucular›m›z
taraf›ndan bize uygun górúlen hizmeti talep etmeliyiz.

Adanm›Ë: Biz size baËvuruda bulunuyoruz. San›r›z
babam›z›n yokluÊunda, mahkeme bizi zarardan korumak
ve miras›m›z› idare etmek iÔin bir veli tayin etmiË
bulunuyor.

çrÏla çrÏdhar Mahåråj: Bu benim deÊil. Benim
gurudevam›n mal›. Ve Bhaktivedånta SwåmÏ Prabhupåda
size bir ipucu verdi. Anahtar› fazla fazla daÊ›tt› ve bir
ipucu verdi: "Anahtarla gel, demir kasay› aÔ ve iÔinde han-
gi deÊerli tak›lar, hangi múcevherler var óÊren." Elbette
bóyle Ëeylerden sóz ettiÊimiz zaman kimse bizi an-
lamayacakt›r. Kim takdir edebilir ki? "Oh, bunlar›n hepsi
doÊru iËlemeyen beynin úrúnú. Bu insanlar somut dúnyay›
bir yana b›rak›p, gókyúzúnden elektrik elde etmeye
Ôal›Ë›yorlar. Ayn› cåtaka kuËu gibiler." Røpa GoswåmÏ
yeryúzúnden bir damla olsun su iÔmeyen cåtaka adl› bir
túr kuË olduÊundan sóz eder. Yap›lar› gereÊi, bir damla su
istedikleri zaman gózlerini hep bulutlara Ôevirirler. "Bir
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damla saf su!" — diye seslenirler. Ve gagalar› gókyúzúne,
bulutlara Ôevrili hÕlde beklerler. Yeryúzúnden su kullan-
mazlar. ÍËte bóyle, Ôizgimiz de buna benzer. O kuËun ruh
hÕli Røpa GoswåmÏ taraf›ndan aËaÊ›daki Ëekilde anlat›l›r:

SENÍN BÍR DAMLA LÚTFUN 

viracaya mayi daòàaì dÏnabandho dayåì vå
gatir iha na bhavattaè kåcid anyå mamåsti
nipatatu ßata-koéir nirbharaì vå navåmbhas
tad api kila payodaè støyate cåtakena

"Beni azarlayabilirsin, Ey bulut, azarlayabilirsin beni!
EÊer bir y›ld›r›m dúËse, yok olurum. Sen y›ld›r›m
yaÊd›rabilirsin veya su verebilirsin bana. Ama ufac›k
gagamla ne kadar iÔebilirim ki? Bir yaÊmur seli gelebilir.
Ey, acizlerin Lord’u, Ôaresizlerin Lord’u, ya bana Senin
adanm›Ël›Ê›ndan bir damla verebilirsin ya da beni dilediÊin
gibi cezaland›rabilirsin."

O hep su iÔin dua eder. Bulut onu hemen tatmin edebilir
veya y›ld›r›m góndererek iËini bitirebilir, yeryúzúnden
silebilir. KuË yap›s›ndan dolay› baËka bir seÔeneÊe sahip
deÊildir. Bu yüzden o Ëóyle der, "Benim pozisyonum da
ayn› o kuË gibi. Ey Krishna, benim iËimi bitirebilirsin, beni
yok edebilirsin, dúnyadan silebilirsin, ya da beni sadece bir
damla lútfunla kurtarabilirsin. MutluluÊu Ôamurda ara-
mayacaÊ›m. Buna son verdim. Èans›m› yeryúzúnde, mad-
desel olanda aramayacaÊ›m. Èunda Ôoktan kararl›y›m; ya
yerine getir ya da ól. Ya Senin bir damla lútfunu
almal›y›m, ya da can›m› almal›s›n." çrÏla Røpa GoswåmÏ
Krishna'n›n lútfunun bulutlardan yaÊmur gibi inmesi iÔin

185çRî RÜPA’NIN ÇÍZGÍSÍ



bóyle yakar›r ve sadece susuzluÊunu gidermesi iÔin deÊil,
onu y›kamas›, en ústün ózlemini tatmin etmesi ve iÔsel
gereksinimini karË›lamas› iÔin dua eder.

O hÕlde bizler Ëans›m›z› asla Ôamurda aramamal›y›z.
Her an engin góÊe bak›p çrÏ Guru ve çrÏ Gurunun Lútfu
iÔin dua etmeliyiz.

Bútún Óvgúler çrÏ Guru’ya 
ve 

Onun Lútfuna Olsun
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çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh’ın
Logosunun AÔıklaması

Yazan: 
Kutsal Lútufları

çrÏla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj

Oì GåyatrÏ'nin ózúdúr ve o Oì'dan gúneË ›Ë›nlar› gibi
merhamet ›Ë›nlar› yay›l›r. SaíkÏrtan’›n aral›ks›z devam
ettiÊi çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh, Krishna'n›n flútúnún
iÔindedir ve bu Oì sesi de oradan gelir. Oì, GåyatrÏ'nin
anlam›, çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh'dan gelir ve
GåyatrÏ'nin aÔ›klamas›, çrÏla B.R. çrÏdhar Dev-GoswåmÏ
Mahåråj taraf›ndan oradan yap›lm›Ët›r:

gåyatrÏ murali£éa-kÏrttana-dhanaì rådhå-padaì dhÏmahi

Gurunun durumu su gibidir; çrÏ Chaitanya Såraswat
Maéh'›n hizmetkÕrlar› lotus gibidirler; ve ibadet odaÊ› olan
Tanr› Kat›n›n Yúce Èahsiyetinin konumu, Rådhå-
Krishna'n›n ÍlahÅ formu, Oì'dur. HerËey Oì'un iÔindedir.
Oì Krishna'n›n flútúnden gelir ve Oì'un anlam›,



GåyatrÏ'nin anlam›, gåyatrÏ muralÏ£éa-kÏrttana-dhanaì
rådhå-padaì dhÏmahi'dir. Krishna'n›n flútú çrÏmatÏ
RådhåråòÏ'ye óvgú d›Ë›nda ses vermez. GåyatrÏ-
Mantram'›n gerÔek anlam›, ózú odur.

GúneËin merhametli ›Ë›nlar› lotusa besin saÊlar ama
eÊer su yoksa — kiËi çrÏ Guruya ve Onun lútfuna s›Ê›n-
masa — o zaman lotus ÔiÔeÊi, gúneË ›Ë›nlar›yla yan›p kav-
rulur.
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Sri Chaitanya Saraswat Math
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh Road, Kolerganj, P.O. Nabadwip, 

Dt. Nadia, West Bengal Pin. 741302, Hindistan
e-mail: math@scsmath.com • web sayfas›: www.scsmath.com

Hindistan:
Sree Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Kolkata(Kalküta), Pin 700055, 
West Bengal, India

: (033) 2590 9175 • 2590 6508
e-mail: calcutta@scsmath.org
Sree Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha
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Airport) P.O. Airport, Kolkata, 
Pin 700052 West Bengal, India

: (033) 2573-5428
Sri Chaitanya Saraswat Ashram
P.O. and Village Hapaniya
District of Burdwan 
West Bengal, India

: (03453) 249505
Sri Chaitanya Sridhar Govinda
Seva Ashram Village of Bamunpara,
P.O. Khanpur District of Burdwan
West Bengal, India
Sri Chaitanya Saraswat Math
Bidhava Ashram Road, Gaur
Batsahi Puri, 
Pin 752001, Orissa, India

: (06752) 231413
Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 281502
Uttar Pradesh, India

: (0565) 281 5495
Sri Chaitanya Saraswat 
Math & Mission 96 Seva Kunja,
Vrindavan District of Mathura, 
Pin 281121 Uttar Pradesh, India

: (0565) 245 6778

Sri Chaitanya Saraswat Math
Hayder Para, New Pal Para,
Netaji Sarani Siliguri - 6, 
India
Íngiltere
Sri Chaitanya Saraswat Math
466 Green Street 
London E13 9DB, U.K.

: (0208) 552-3551
Írlanda
Attn: Brian Timoney
Sri Chaitanya Saraswat Sangha
Willowfield Road Ballinamore
Co. Leitrim Republic of Ireland

: 071 9645661
e-mail: ireland@scsmath.org
ABD
Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram 
2900 North Rodeo Gulch Road
Soquel, CA 95073, U.S.A.

: (831) 462-4712
Fax : (831) 462-9472

e-mail: soquel@scsmath.org
Sri Chaitanya Saraswat Ashram
741 Lincoln St. Eugene, 
Or. 97401, U.S.A.

: (541) 434-1008 • (541) 687-1093
Sri Chaitanya Sridhar Govinda
Mission RR1 Box 450-D, 
Crater Road Kula, Maui, 
HI 96790, U.S.A.

&Fax: (808) 878-6821
Web: http://www.krsna.cc/
Kanada
Sri Chaitanya Saraswat Sridhar
Asan, 10671, 132A Street, 
Surrey, BC, V3T 3Y1, Canada.

: 604.953.0280

DΩnyadaki Merkezlerden & Èubelerden Baz›lar›:



Rusya
Pin 107031, Moscow, Bolshoy
Kiselnyy side-street 7/2, Russia

/Fax: +7 (095) 928-8855, 928-7404
Pin 197229 St. Petersburg, p.Lahta
St. Morskaya b.13 Russia

: +7 (812) 238-2949 • 973-5881 •
115-1788 • Fax: +7 (812) 351-4080
Ukrayna
Sri Chaitanya Saraswat Seva
Ashram 11/4 Panfilovsev Street
Zaporozh'ya, 69000 Ukraine

: (0612) 33-42-14 
e-mail: zaporozhya@scsmath.org
Meksika
Mérida Sri Chaitanya Saraswati
Sridhar Seva Ashram de México,
A.R. Calle 69-B, No. 537, 
Fracc. Santa Isabel, Kanasín,
Yucatán c.p. 97370, México 

: (52-999) 982-8444
e-mail: merida@scsmath.org
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Seva Ashram de México, 
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Hidalgo Guadalajara, Jalisco, 
c.p. 44280, México 

: (52-33) 3826-9613
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Seva Ashram de México, A.R.
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(entre Iturbide y Azueta) Veracruz,
Veracruz, c.p. 91700, México 

: (52-229) 931-3024
Venezuela
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram Avenida Tuy con Avenida
Chama Quinta Parama Karuna, 
Caracas, Venezuela

: [+58] 212-754 1257
e-mail: contacto@paramakaruna.org.ve
Ekvador
Srila Sridhar Swami Seva Ashram
P.O. Box 17-01-576 Quito, Ecuador

: 342-471 • Fax: 408-439

Brezilya
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram Krishna Sakti Ashram, 
P.O. Box 386 Campos do Jordao,
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: (012) 3663 3168
Hollanda
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Ashram Middachtenlaan 128
1333 XV Almere, Buiten Netherlands

: 036 53 28150
e-mail: gandiva@chello.nl
Ítalya
Villa Govinda Ashram
Via Regondino, 5 
23887 Olgiate Molgora (LC) 
Fraz. Regondino Rosso Italy 

: [+39] 039 9274445
Portekiz
Sri Chaitanya Saraswat Math,
Rua do Sobreiro 5, Cidreira,
3020-143 Coimbra, Portugal
Macaristan
Sri Chaitanya Saraswat Math
Andras Novak Nagybányai 
út 52. H-1025 Budapest - Hungary

: (361) 3980295 
Fax : (361) 3980296

e-mail: sweetwater@scsmath.org
Slovak Cumhuriyeti
Pavol Nemcek (Pavan Krishna Das)
Vargova 22 984 01 Lucenec
Slovak Republic
Çek Cumhuriyeti
Sri Sridhar-Govinda Sangha
Libecina 14 566 01 Libecina
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e-mail: czech@scsmath.org
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Sri Chaitanya Saraswat Math
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TΩrkiye
Sri Govinda Math Yoga Centre
Abdullah Cevdet Sok. No 33/8,
Cankaya 06690 Ankara, Turkey

: 090 312 441 58 57  
090 312 440 88 82

e-mail: turkey@scsmath.org
Sri Chaitanya Saraswat Sridhar
Govinda Maha Mantra Yoga Center
Kuskondu Sok. 7/8 Cankaya
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: 090 312. 442 8226
e-mail: murali_mohandas@yahoo.com
GΩney Afrika
Sri Chaitanya Saraswat Math
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Sri Chaitanya Saraswat Math
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Persatuan Penganut Sri Chaitanya
Saraswat Sadhu Sangam Lot No.
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: (05) 459 6942
e-mail: klabanya@hotmail.com
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Sri Gaura Saraswati Sridhar 
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Singapore 207478

: 63439018
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e-mail: singapore@scsmath.org
Fiji
Sri Chaitanya Saraswat Sridhar
Asan P.O. Box 4507, 
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Srila Sridhar Swami Seva Ashram
c/o Gokulananda Prabhu 
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: 800-1340
e-mail: swamisridhar@hotmail.com



çrÏla B.R. çrÏdhara Mahåråja:
• Adanm›Ël›k BekÔisinin Vaazlar›: I-IV 
• Alt›n Merdiven
• Bhakti-rasåmùta-sindhu
• Bilincin Óznel Evrimi
• GauàÏya Darßana Dergisi (kurucusu)
• ÍlahÅ AËk›n Alt›n Volkan›
• Kalp ve Hale
• Kay›p HizmetkÕr› Sevgiyle Aray›Ë
• Prapanna-jÏvanåmùtam
• Prema Dhåma Deva Stotram
• çrÏ Guru ve Lútfu
• çrÏ Kù£òa'y›, Gúzel GerÔeÊi Aray›Ë 
• çrÏmad Bhagavad-gÏtå — Güzel
Tanr›’n›n Gizli Hazinesi
• Yuvan›n Rahatl›Ê› 

çrÏla B.S. Govinda Mahåråja:
• Alt›n DüËünceler
• ÍlahÅ Rehberlik
• ÍlahÅ Ózlemin Bereketli AÊac›
• Kutsal HizmetkÕr
• Kutsal HizmetkÕr›n Sayg›nl›Ê›
• Ózgün KaynaÊ› Aray›Ë

DiÊer Kitaplar:
• çrÏ Brahma-Samhita
(Bengalce/Íngilizce)
• çrÏ Chaitanya Mahåprabhu,
YaËam› ve ÓÊretileri (çrÏla
Bhaktivinoda ëhåkur)
• Kutsal Dhama Nabadwip’in Gizli
Hazinesi (çrÏla Bhaktivinoda
ëhåkur)

KÍTAPLAR

Daha fazla bilgi iÔin lütfen web sayfam›za bak›n›z
http://turkish.scsmath.org


