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çrÏ Kù£òa'y›, Gúzel GerÔeÊi Aray›Ë — Kutsal Lútuflar› çrÏla çrÏdhara
Deva GoswåmÏ Mahåråja'n›n 1980-1982 y›llar› aras›nda, çrÏ Dhåma
NabadwÏpa'daki ilk tÏrtha olan çrÏ Caitanya Saraswat Math'da yapm›Ë ol-
duÊu ve Bhakti SudhÏr GoswåmÏ ve yan›nda górev yapanlar›n bir araya
getirdiÊi seÔme dar£anlar›n (gúnlúk konuËmalar) bir derlemesidir. SwåmÏ
Mahåråja'n›n bu dúnyadan ayr›lmas› ve onun samimi izdeËÔilerinin boca-
lamas› úzerine, Bat› dúnyas›n›n ortada kalan ruhanÅ isteklileri taraf›ndan
yaËanan búyúk boËluk, iËte tam bu s›ralarda adanm›Ël›Ê›n gerÔek bekÔisi
çrÏla Bhakti Rak£aka çrÏdhara Deva GoswåmÏ Mahåråja'dan akan sonu
gelmez gúzel dalgalarla doldu. O, ruhsal geliËmemizle samimi olarak ilgi-
lendiÊi iÔin, (çrÏ Gaudiya Math ve Ëubelerinde daha ónceki åcåryalar›n
dúzeyini koruma uÊruna gósterdiÊi yoÊun Ôabadan arta kalan) zaman›n›
ve enerjisini bizleri ruhsal yaËama geri dóndúrecek Ëekilde beslemek úze-
re kulland›. Bunun iÔin Ôok Ëansl›y›z ve Kutsal Lútuflar›na ebediyen min-
net borÔluyuz. Bhakti SudhÏr GoswåmÏ'nin, o en karanl›k dónemde çrÏla
Guru Mahåråja taraf›ndan yap›lan konuËmalar› kaydetme óngórúsú ise bú-
yúk isabettir ve gerÔekten de ileri górúËlúlúktúr. Bu yay›n, az ónce sózú
edilen kargaËa ve bocalaman›n ólúm Ôanlar› Ôalarken yaËamlar›m›z› can-
land›ran ve destekleyen, yeniden yaËam bulan ruhsal enerjinin odak nok-
tas› oldu. O dónemde takdirle karË›lanan bu yay›n, adanm›Ël›k hakk›nda
bugúne kadar sózú edilmemiË ve dúËúnúlmemiË olan en ileri ontolojik bil-
gileri iÔermesi bak›m›ndan ard›ndan gelen yay›nlarca baË tac› edildi. Óy-
le ki, baËlang›Ôta orta dúzeyde bir Ôal›Ëma gibi górúnen bu derleme, bizle-
rin yavan ve can ÔekiËmekte olan yayg›n ruhaniyet anlay›Ë›m›z ve yeni tú-
remiË maddesel deneyimlerin sahte Ô›lg›nl›Ê› bir yana, zaman iÔerisinde,
Gaudiya anlay›Ë› Ôizgisinde bugúne kadar sunulmuË en yoÊun ve ózenli
ontolojik múcevher olduÊunu gósterdi. çrÏla çrÏdhara Mahåråja bizleri
utand›rd›, bizler ona Ôok fazla Ëúkran borÔluyuz. S›radan okuyucu,
aray›Ë›n›n nihayet gerÔek bir bulguyla sonuÔland›Ê›n› górerek kitab›n
iÔeriÊinden ilham alabilir. Ancak gerÔekten yetenekli olan bir okuyucu
as›l aray›Ë›n yeni baËlad›Ê›n› anlar...
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"Taraf tutma — gerÔeÊin o búyúk dúËman› — gerÔeÊi kendi
ulusunun dinsel kaynaklar›ndan bulup Ô›karmaya Ôal›Ëan
merakl›n›n giriËimini engelleyecektir ve onu Mutlak GerÔeÊin
kendi eski din kitab›ndan baËka yerde olmad›Ê›na inand›racakt›r."

— Bhaktivinoda ëhåkura



çrÏla
Bhaktivinoda 

ëhåkura

Kù£òa Bilinci 
Hareketinin 

On dokuzuncu Yúzy›ldaki 
Kurucusu

SUNUÈ
Daha ónce hiÔ okumam›Ë olduÊumuz bir kitab› okumak

hoËumuza gider. ÍÔinde ne túrlú bilgi varsa almak isteriz, elde
edince de merak›m›z sona erer. Kendi yarg›lar›na góre ve
kendilerine benzer kiËilerin yarg›lar›na góre búyúk adam olan
geniË bir okuyucu kitlesi aras›nda bóyle bir inceleme tarz›
yayg›nd›r. Asl›nda okuyucular›n ÔoÊu baËka insanlar
taraf›ndan óne súrúlen gerÔeklerin ve ifadelerin depolay›c›s›
durumundad›rlar. Ancak buna inceleme denmez. ÓÊrenci
gerÔekleri okurken yarat›c› bir bak›Ëa sahip olmal›d›r;
okuduklar›n› boËu boËuna kendine saklama amac›nda olma-
mal›d›r. ÓÊrencilerin, ayn› uydular gibi, yazarlardan ald›klar›
›Ë›Ê› yans›tmalar› gerekir; gerÔekleri ve dúËúnceleri, bir
yarg›c›n mahkûmlar› hapiste tutmas› gibi, tutsak etmemeleri
gerekir! 

DúËúnce ilericidir. Yazar›n dúËúncesi okuyucuda dúzelme
veya geliËme Ëeklinde ilerleme kaydetmelidir. Eski bir
dúËúncenin daha fazla geliËebileceÊini gósterebilen kiËi en iyi
eleËtirmendir; oysa sadece tepki gósteren kiËi, ilerlemenin ve
dolay›s›yla doÊan›n dúËman›d›r. Ílerleme kuËkusuz doÊan›n
yasas›d›r ve zaman›n ilerlemesine baÊl› olarak dúzelmeler ve



geliËmeler olmak zorundad›r. Ancak ilerleme, ileri gitmek
veya daha úst dúzeylere yúkselmek demektir. S›Ê eleËtirmen
ve amaÔs›z okuyucu ilerlemenin iki búyúk dúËman›d›r. Onlar›
lanetlememiz gerekir. 

Oysa gerÔek eleËtirmen, ónceden elde etmiË olduÊumuz
Ëeyleri saklamam›z› ve geliËmemiz s›ras›nda vard›Ê›m›z nok-
tadan yar›Ë›m›za devam etmemizi óÊútler. O bize
baËlad›Ê›m›z noktaya geri dónmemizi asla óÊútlemez Ôúnkú
Ôok iyi bilir ki bóyle olursa, deÊerli olan zaman›m›z ve
emeÊimiz bir hiÔ uÊruna kayba uÊrayacakt›r. O bize
yar›Ë›m›z›n bulunduÊumuz noktadaki aÔ›s›n› ayarlamam›zda
yol gósterici olacakt›r.

Yararl› óÊrencinin ózelliÊi de budur. O eski bir yazar› okur
ve dúËúnce geliËimi iÔerisindeki yerini tam olarak belirler.
Asla, iÔinde yarars›z dúËúnceler olduÊu gerekÔesiyle bir
kitab› yakmay› ónermez. HiÔbir dúËúnce yarars›z deÊildir.
DúËúnceler bizi amac›m›za ulaËt›ran yollard›r. Kótú bir
dúËúnceyi reddeden kiËi, kótú bir yolun da dúzeltilebileceÊini
ve iyi hÕle dónúËtúrúlebileceÊini bilmez. Bir dúËúnce, bir
baËka dúËúnceye giden yoldur. Bu bak›mdan, okuyucu
bugúnún amac›na uygun olan bir dúËúncenin kendisini daha
ileri bir amaca ulaËt›ran yol olduÊunu anlar. DúËúnceler
insanl›Ê›n ilerlemesinde, sonu gelmez yollar ve amaÔlar serisi
olmay› ister istemez súrdúrecektir. 

Búyúk yenilikÔiler eski yasay› yok etmek iÔin deÊil
gerÔekleËtirmek iÔin geldiklerini her zaman ifade edecek-
lerdir. Valmiki, Vyåsa, Plato, Ísa, Muhammed, KonfiÔyús ve
Caitanya Mahåprabhu sóz ya da davran›Ëla bunu ifade eder-
ler. 

Oysa bizim eleËtirmenimiz, soyluluÊu elden b›rakmayarak,
bizlere Vyåsa gibi bir yenilikÔinin, saf hÕliyle aÔ›klanmad›Ê›
takdirde, ileride binlerce insan› s›k›nt›ya sokacaÊ›n› sóyler.
Ama sevgili eleËtirmen! ÔaÊlar›n ve úlkelerin tarihlerini
incele! Ínsanlar taraf›ndan tam olarak anlaË›lm›Ë bir felsefe-
ciyi ve yenilikÔiyi nerede buldun? Èu anda geÔerli olan din,
Plato'nun, Vyåsa'n›n, Ísa'n›n ve Caitanya'n›n kendi dónem-
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lerinin insanlar›na óÊrettikleri saf ruhanÅ aËka deÊil Tanr›
korkusuna dayan›r! Mutlak dini ister Ëekillerle veya basit
ifadelerle sun, ister kitaplar veya sózlú ifadelerle óÊret, cahil
ve dúËúnceden yoksun olan kiËi onu aËaÊ›layacakt›r.

Mutlak GerÔek insan ruhuna óylesine yak›nd›r ki adeta
sezgisel olarak ortaya Ô›kar ve dolay›s›yla gerÔek dinin
ilkelerini óÊretmek iÔin zorlamaya gerek yoktur demek Ôok
kolayd›r ve kulaÊa da hoË gelir; oysa bu yanl›Ë bir dúËúncedir.
Etik iÔin veya dinin abc'si iÔin bu geÔerli olabilir ama en ústún
din sóz konusu olduÊunda bu geÔerli deÊildir. En ústún din
ancak yúce bir ruh taraf›ndan anlaË›labilir. Bútún daha ústün
gerÔekler, sezgisel olsalar da, daha basit gerÔeklerin ón
eÊitimine ihtiyaÔ duyar. Bize Tanr› hakk›ndaki en saf
dúËúnceyi veren din en saf dindir. Bu durumda cahiller cahil
kald›klar› súrece mutlak dine nas›l ulaËabilirler?

O hÕlde, bizler Kudús'ún veya Nadia'n›n Kurtar›c›s›n›,
onlar› izleyen bunca kótúlúk yúzúnden, gózden dúËúrmeye
Ôal›Ëmamal›y›z. Bu kótúlúklerin dúzeltilmesi iÔin eleËtirmen-
lere deÊil, orjinal ilkelerin doÊru yorumlanmas›n› saÊlayacak
Luther'lere ihtiyac›m›z var.

Biz gerÔeÊi ciddi olarak arad›Ê›m›z zaman, Tanr› onu
Vyåsa'ya nas›l verdiyse bize de verir. GerÔek ebedÅdir ve sonu
gelmez. Ruh búyúk istek duyduÊu zaman gerÔeÊin vahyini
elde eder. Èu anda spiritúel olarak yaËayan geÔmiË zamanlar›n
búyúk dúËúnúrlerinin ruhlar›, sorgulayan ruhumuza
yaklaË›rlar ve onun geliËmesine yard›mc› olurlar. Vyåsa ve
Nårada bu Ëekilde Brahmå'dan yard›m górdú. çåstralar›m›z,
baËka bir deyiËle dúËúnce kitaplar›, sonsuz Baba'dan elde ede-
bileceÊimiz herËeyi iÔermiyor. HiÔbir kitap hatas›z deÊildir.
Tanr›'n›n vahyi, Mutlak GerÔektir ama Ôok ender olarak doÊal
safl›Ê› iÔinde elde edilir ve korunur. çrÏmad Bhågavatam'›n
(11.14.3) verdiÊi óÊúde góre inanmam›z gerekir ki; gerÔek
vahyolunduÊu zaman mutlakt›r, ama bir súre sonra al›c›n›n
yap›s›n›n rengine búrúnúr ve ÔaÊdan ÔaÊa el deÊiËtirerek
kusurlu hÕle dónúËúr. Bu nedenle gerÔeÊi kendi ózgún
safl›Ê›nda korumak iÔin devaml› olarak yeni vahiyler gerekir.
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Onun iÔin bilgelikleriyle únlenmiË olsalar da, eski yazarlar›
incelerken, dikkatli olmam›z konusunda uyar›l›r›z. Bu nokta-
da, yanl›Ë olan ve bilincin dinginliÊi taraf›ndan kutsanmam›Ë
olan dúËúnceyi reddetme konusunda tam ózgúrlúÊe
sahibizdir.

Vyåsa Vedalar'da toplad›Ê›, Purånalar'da dúzenlediÊi ve
Mahåbhårata'da yazd›Ê› Ëeylerden tatmin olmad›. Bilincinin
dinginliÊi emeklerini onaylamad›. ÍÔten iÔe ona, "Hay›r,
Vyåsa! Sen, geÔmiË ÔaÊlar›n bilgeleri taraf›ndan zorunluluk
gereÊi sana sunulan gerÔeÊin yanl›Ë górúntúsúyle yetine-
mezsin. Senden ónceki bilgelerin servetlerini saÊlad›klar›
gerÔeÊin túkenmez deposunun kap›s›n› sen, kendin
Ôalmal›s›n. Git! HiÔbir hac›y› dúË k›r›kl›Ê›na uÊratmayan
gerÔeÊin kaynaÊ›na git.” Vyåsa bunu yapt› ve istediÊini elde
etti. Hepimize ayn› Ëeyi yapmam›z óÊútleniyor.

O hÕlde ózgúrlúk, Tanr›'n›n en deÊerli armaÊan› olarak
kabul etmek durumunda olduÊumuz bir ilkedir. Bizlerden
ónce yaËam›Ë ve dúËúnmúË kiËiler taraf›ndan yónetilmeye izin
vermemeliyiz. Kendimiz iÔin dúËúnmeliyiz ve daha ileri ve
hÕlÕ keËfedilmemiË gerÔeklere ulaËmaya Ôal›Ëmal›y›z. çrÏmad
Bhågavatam'da (11.21.23) çåstralar›n sózlerini deÊil ruhunu
elde etmemiz óÊútlenir. Bu nedenle, Bhågavata ózgúrlúk,
kat›Ë›ks›z gerÔek ve mutlak aËk dinidir.

DiÊer ózellik ise ilerlemedir. Ózgúrlúk kuËkusuz her túrlú
geliËmenin babas›d›r. Kutsal ózgúrlúk, ebediyette ve sevginin
sonsuz uÊraË›nda ilerlemenin, yukar›ya ve hep yukar›ya doÊru
ilerlemenin nedenidir. Yanl›Ë kullan›lan ózgúrlúk alÔalman›n
nedenidir ve Vai£òava Tanr›'n›n bu yúksek ve gúzel
armaÊan›n› her zaman dikkatle kullanmal›d›r.

Bu metin ózúnde, yaËam›Ë ve baËka úlkelerde yaËayacak
olan búyúk yenilikÔilerin ve óÊretmenlerin túmúnú sayg›yla
anar. Vai£òava’lar túm insanlara s›n›f gózetmeden sayg›
góstermeye haz›rd›rlar, Ôúnkú onlar Tanr›'n›n enerjisiyle
doludurlar. Bhågavata'n›n dini ne denli evrenseldir anlay›n›z.
Belli bir Hindu s›n›f› iÔin amaÔlanmam›Ët›r, aksine hangi
úlkede doÊmuË olursa olsun, hangi úlkede yetiËmiË olursa
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olsun, insanlar›n túmúne armaÊand›r. K›saca sóylemek
gerekirse, Vai£òavism túm insanlar› sonsuz, koËullanmam›Ë
ve mutlak Tanr›'ya baÊlayan Mutlak AËkt›r. Dileriz, gelecek-
teki kahramanlar›n Ôabalar›yla bu evrende ebediyen bar›Ë ege-
men olsun. Onlar Bhågavata'n›n vadettiÊi gibi, HerËeye gúcú
yeten Baban›n; Gókyúzú ve Yeryúzúnde var olan herËeyin
Yarat›c›s›, Koruyucusu ve Yok edicisinin enerjileri ile kut-
sanacaklard›r.

—1869 y›l›nda, Bat› Bengal, Dinajpur'da verilen Íngilizce
konferanstan al›nm›Ët›r.
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çrÏla 
Bhaktivedanta 

SwåmÏ 
Prabhupåda
Uluslararas› Kù£òa 

Bilinci TopluluÊunun 
Kurucu Äcårya's›

ÓNSÓZ
Kutsal Lútuflar›, Om Vi£òupåda Paramahaìsa

Parivrajakåcårya Bhakti Rak£aka çrÏdhara Mahåråja'y› dinli-
yor olmaktan dolay› Ôok Ëansl›y›z. Benden yaË ve deneyim
olarak, her iki Ëekilde de búyúktúr. Uzun zamandan beri,
belki 1930 dan bu yana onunla birlikte olduÊum iÔin
Ëansl›y›m. O s›ralar sannyåsa almam›Ët›, ama evi henúz yeni
terk etmiË, Allahabad'da vaaz vermeye gitmiËti ve o uÊurlu
vesile ile bir araya geldik.

çrÏdhara Mahåråja uzun y›llar evimde yaËad›, bu nedenle
Ôok ózel konuËmalar›m›z oldu. Kù£òa'yla ilgili óylesine yúk-
sek fark›ndal›klara sahipti ki, insan duyduÊunda kendinden
geÔebilirdi. Her zaman benim iyi bir dan›Ëman›m oldu, onun
óÊútlerini her zaman Ôok ciddiye ald›m, Ôúnkú daha en baËtan
onun Kù£òa'ya adanm›Ë saf bir kul olduÊunu biliyordum. Bu
nedenle onunla iliËki kurmak istedim. Kù£òa ve Prabhupåda
çrÏla Bhaktisiddhånta onun beni haz›rlamas›n› istediler.
ÍliËkimiz son derece yak›nd›r.

ManevÅ óÊretmenimizin kuruluËu daÊ›ld›ktan sonra
çrÏdhara Mahåråja'y› baËa getirerek, baËka bir kuruluË organi-
ze etmek istedim. çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura
bana çrÏdhara Mahåråja'n›n dúnyadaki en iyi Kù£òa bilinci
vaizi olduÊunu sóylemiËti, bu bak›mdan onu her yere



gótúrmek istedim. Ciddi olarak bunu arzu ediyordum. Fakat
o, dúnyay› dolaËarak vaaz veremediÊi iÔin, hiÔ olmazsa,
dúnyadaki insanlar onu duymak úzere yan›na gelmeliydiler.

RuhanÅ ilerleme kaydetmek iÔin gerÔek ruhanÅ yaËam
iÔinde olan birine gitmeliyiz. Onun iÔin, eÊer bir kiËi bir ßik£a
gurudan, yani eÊitim veren manevÅ óÊretmenden talimat alma
konusunda ciddi ise o kiËiye, bútún RuhanÅ KardeËlerim
iÔinde en ústún yetkiye sahip olan kiËiyi óneririm. O kiËi B.R.
çrÏdhara Mahåråja'd›r. BaËkalar›n›n onunla iliËkiden saÊlaya-
caklar› yarar bir yana, ben bile çrÏdhara Mahåråja'y› kendi
ßik£a gurum olarak górúrúm. 

Bhaktivedanta SwåmÏ Mahåråja ve çrÏdhara Mahåråja, gerÔek
manevÅ óÊretmene sunulan ve Vyåsa'n›n úzerinde oturmuË olduÊu
vyåsasana'y› paylaË›yorlar.



çrÏla Bhaktisiddhånta Saraswati ëhåkura izdeËÔilerine, Kù£òa
bilincini Bat› dúnyas›na anlatmalar› talimat›n› verdi.



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



Paramahaìsa ëhåkura Bhakti Rak£aka
çrÏla çrÏdhara Deva GoswåmÏ Mahåråja





GÍRÍÈ

Herkes rasa, zevk peËindedir. Rasa konum olarak en yúk-
sekte yer al›r. Bizler, insan olarak óznel varoluËa sahibiz ama
rasa yani zevk súper óznel varoluËa sahiptir. O bir insand›r. O
ahkila råsamùta mørtiè yani túm zevklerin kaynaÊ›d›r. O
Kù£òa'd›r. Rasa Kù£òa'd›r. Kù£òa d›Ë›nda hiÔbir yerde rasa
olamaz. O Ôok ÔeËitli rasalar›n kaynaÊ›d›r. Bu nedenle,
yap›m›z gereÊi Kù£òa'n›n peËinde olmam›z, Onu aramam›z
gerekir. 

Brahmå-sutra'da, "Bu dúnyan›n yúce nedenini sorgula.
AraËt›r!" denir. HerËey nereden geldi? HerËey nas›l varl›Ê›n›
súrdúrúyor? Bu kimden kaynaklan›yor? Ve nihayet ólúmden
sonra herËey nereye giriyor? O brahma'd›r, ruh cand›r,
herËeyin ortaya Ô›kt›Ê›, bir súre kald›Ê› ve sonunda iÔine
girdiÊi en temel boyuttur.

Brahma nerededir? Brahmå-sutra bizlere baË nedeni, en
búyúk olan›, búyúk uyumu araËt›rmam›z› óÊútler. Ama çrÏ
Caitanya bunu deÊiËtirdi, çrÏmad-Bhågavatam bunu kù£òanu-
sandhåna yani Kù£òa'y› aray›Ëla deÊiËtirdi. 

Brahma-jijñåsa, ruhu aray›Ë kuru birËeydir. Sadece dúËún-
ce becerinizin egzersizidir, mant›Ê›n hokkabazl›Ê›d›r. Bunu
geride b›rak›n. çrÏ Kù£òa'y› aray›n ve kalbinizin susuzluÊunu
giderin. Rasa jijñåsa, raso vai saè. Mant›Ê›n›zla elde ettiÊiniz
Ëeyler size doyum saÊlamaz. Jñåna, bilgi susuzluÊunuzu gi-
deremez, o hÕlde brahma-jijñåsa yerine kù£òanusandhåna'y›
kabul edin ve çrÏ Kù£òa'y› aramaya baËlay›n.



Kù£òa nerededir? Bizlerin gerÔek ihtiyac›, sadece
Kù£òa'n›n hizmetini elde ederek karË›lan›r; baËka bir Ëeyle de-
Êil. Bizler kalplerimizin en derin taleplerini karË›lamak istiyo-
ruz. Nerede olduÊumuzu veya herËeyi neyin kontrol ettiÊini
bilmek bizim iÔin ónemli deÊil, biz rasa, mådhurya, gúzellik
iÔin duyumsad›Ê›m›z susuzluÊu gidermek istiyoruz. Ne bilgi
peËinde olmal›y›z ne de bu dúnyay› kontrol edenin peËinde;
rasa, ånandam, gúzellik ve cazibe peËinde olmal›y›z.

çrÏ Caitanya Mahåprabhu ve çrÏmad Bhågavatam bizlere
ne iÔin yalvarmam›z›, ne iÔin dua etmemizi, ne istememizi
óÊretmiËtir. Onlar bize Ëunu óÊrettiler, "EÊer yalvaracaksan
Kù£òa iÔin yalvar, baËka Ëey iÔin deÊil." O nedenle,
Bhågavata'n›n óÊrencileri ve Mahåprabhu'nun takipÔileri
olan Vai£òava'lar›n kaderi çrÏ Kù£òa'y› aray›Ëa kilitlenir.
Bizler Kù£òa'dan baËka Ëey istemeyiz.

Vedalar der ki, sùnvantu vißve amùtasya putråè: "Ey, nek-
tar›n oÊullar›, nektar okyanusunun oÊullar›: lútfen beni dinle-
yin. Siz nektar›n iÔinde doÊdunuz; nektar tatmak iÔin doÊdu-
nuz ve nektardan baËka Ëeyin sizi tatmin etmesine izin verme-
melisiniz. O hÕlde, Ëu an iÔin ne denli yanl›Ë yónlendirilmiË
olsan›z da uyan›n! AyaÊa kalk›n! O nektar›, o doyumu ara-
y›n." Vedalar bize, "Oì!" der. Oì búyúk bir "Evet" anlam›-
na gelir "Arad›Ê›n›z Ëey odur! Hayal k›r›kl›Ê›na uÊramay›n."
Vedalar iÔsel aray›Ë›m›z›n hedefinin mevcut olduÊunu sóyler-
ler. Kalplerinizin ortak aray›Ë› gerÔekten de mevcuttur ve su-
suzluÊunuz giderilecektir. Yap›sal olarak bóyle yarat›ld›n›z
ve bunu hak ediyorsunuz, bu nedenle korkmay›n; y›lmay›n.
Bu zaten varl›Ê›n›zda mevcuttur. Ve baËka hiÔbir Ëeyle doyu-
ma ulaËamazs›n›z. Onun iÔin uzun aray›Ë›n›zdan sonra, o
uzun súredir kay›p olan nektar› bútún nitelikleriyle ve tam
olarak almaya kendinizi haz›rlay›n. Uyan›n! AyaÊa Kalk›n!
Servetinizi aray›n; kesinlikle ona sahip olacaks›n›z. O sizin
doÊumunuzla birlikte elde ettiÊiniz hakt›r. O kendi ruhunuzun
zenginliÊidir. O kesinlikle sizin iÔinizdedir. Kù£òanusandhåna
d›Ë›nda, çrÏ Kù£òa'y›, Gúzel GerÔeÊi arama d›Ë›nda baËka
iËiniz, baËka uÊraË›n›z yoktur.
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Kù£òa
Bilinci

AËk ve Gúzellik

Yirminci yúzy›l›n baË›nda Bengalli ozan Hemachandra
Ëunlar› yazm›Ët›, "Gitgide gúÔlenip geliËen pek Ôok úlke var:
órneÊin Japonya Ôok kúÔúk bir úlke ama gúneË gibi doÊuyur.
Sadece Hindistan ebedÅ uykuda." Dúnyan›n óte taraf›ndakile-
ri anlat›rken Ëóyle demiËti, "Amerika zor kullanarak yúkseli-
yor, sanki bútún dúnyay› yutmaya haz›rlan›yor. Bazen savaË
Ô›Êl›klar› atarcas›na baÊ›r›yor ve bútún dúnya titriyor. CoËku-
su óylesine yoÊun ve búyúk ki dúnyay› gúneË sisteminden Ôe-
kip kopartmak ve ona yeni bir Ëekil, yeni bir kal›p vermek is-
tiyor." Amerika Hemachandra taraf›ndan bóyle anlat›l›r. Ayn›
bunun gibi, Bhaktivedanta SwåmÏ Mahåråja da Kù£òa bilinci
arac›l›Ê› ile dúnyaya yeni bir Ëekil vermek úzere geldi. Bir
keresinde Ëóyle dedi, "Oraya gitmeli ve onu Kù£òa bilinci ile
yeni baËtan inËa etmeliyiz."

Kù£òa bilinci nedir? Kù£òa bilinci gerÔek aËk ve gúzellik-
tir. GerÔek aËk ve gúzellik egemen olmal›d›r; bencillik ya da
sómúrmek, kullanmak deÊil. Genelde, ne zaman gúzellikle
karË›laËsak sómúrúlmesi gerektiÊini dúËúnúrúz oysa asl›na
bakarsan›z gúzellik sómúrendir, gúzellik efendidir, gúzellik
kontrol eden ilkedir.

AËk nedir? AËk baËkalar› iÔin ózveride bulunmakt›r. Ózve-
riyi sómúrmemiz gerekir diye dúËúnmemeliyiz. Ózveriyi elde
eden kim olmal›d›r? Bizim taraf›m›zdakiler mi? Hay›r. Bizler
kendilerini adayanlar›n grubundan›z: yónetilen negatif
grubuz, Mahåprabhu'nun grubundan›z. AËk›n temelindeki

Bir



ilke ózveridir, ama kimin iÔin ózveri? Bundan Ô›kar saÊlayan
kimdir? AËk Ô›kar saÊlar. Herkes merkeze katk›da bulunmal›-
d›r ama kimse oradan enerji almamal›d›r. "YaËamak iÔin ól."
Bu ruh hÕli ile bir araya gelmeliyiz ve gerÔek aËk ve gúzellik
iÔin Ôal›Ëmal›y›z.

AËk BayraÊ›
Ve gúzellik dúnyaya egemen olacak. AËk egemen olacak.

ÍlahÅ aËk bayraÊ›n›n túm dúnyada dalgaland›Ê›n› górmek iÔin
herËeyi feda edeceÊiz, Ôúnkú o ilahÅ aËk›n bir tek zerresi bar›Ë›
koruyabilecek ve her yóne bar›Ë yayabilecektir. SavaËan
askerler nas›l herËeylerini adarlarsa ve úlkelerinin insanlar›-
n›n gelecekteki Ô›kar› iÔin kendi yaËamlar›n› feda ederlerse,
bizler de yaËamlar›m›z› feda etmeli ve herkese gerÔek bar›Ë›
getirmek iÔin Ôal›Ëmal›y›z.

Vùndåvana'da, Kù£òa'n›n úlkesinde ózverinin ólÔúsú s›n›r-
s›zd›r. Adanm›Ë kullar orada Kù£òa iÔin herËeyi tehlikeye at-
maya can atarlar. EÊer ózveri ilkesi baË tac› edilirse o zaman
otomatik olarak bar›Ë da onu izler.

Kù£òa bilinci diÊer bútún kavramlar›n úzerinde tutulmal›-
d›r. DiÊer bútún kavramlar Kù£òa bilincine hizmet etmek úze-
re ortaya Ô›km›Ëlard›r. Vùndåvana ideali, Kù£òa'n›n mekÕn›, di-
Êer bútún ideallerin úzerindedir. Tinsel k›yaslama
yap›ld›Ê›nda, çrÏ Caitanya Mahåprabhu'nun lÏlå kavram›, diÊer
bútún kavramlar›n úzerindedir. Orada tinsellik doruk noktas›-
na ulaË›r. Bizim en yúksek amac›m›z odur ve ad›m ad›m aÔ›k-
lanmal›, óÊretilmeli, benimsenmeli ve vaazedilmelidir. 

Atomik Ólúm
Bu olmadan, iÔinde bulunduÊunuz uÊraËtan ne túrlú bir ya-

rar bekleyebilirsiniz? Ólúm kap›n›zda. Bu bilimsel uygarl›kla
Ôok fazla gurur duyuyor, Ôok fazla óvúnúyorsunuz. Oysa ister
atomik ólúm olsun ister doÊal, ólúm kap›n›zda sizi bekliyor.
Ólúmú aËamazs›n›z. Bir Íngiliz ozan Ëóyle yazm›Ët›r:
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Saltanat›n gururu, gúcún gósterisi,
Ve bútún o gúzellik, verilmiË o zenginlik

Hepsi de kaÔ›n›lmaz saati bekler: 
Zafer yollar› sadece mezara gider.

—Thomas Gray Elegy in a Country Churchyard

Siz en búyúk tehlikeyi Ôózmekle ilgilenmiyorsunuz. Bú-
yúk dúËúnúrler, búyúk adamlar olduÊunuzu, toplumun say-
g›nl›Ê›n› elde etmeniz gerektiÊini sóylúyorsunuz, oysa burada
bulunan her bir atomun genel ve kaÔ›n›lmaz sorunu ólúmdúr.
Herkesi, bilim adam›n›, bóceÊi ya da virúsú yutmak iÔin bek-
leyen en búyúk tehlikeyi Ôózmek iÔin sizin katk›n›z nedir? Si-
zin ólúme getirdiÊiniz Ôózúm nedir? O evrensel tehlikeyi Ôóz-
mek iÔin ónlem ald›n›z m›? Èu anda yapmakta olduÊunuz Ëey
sómúrúdúr ve tepki olarak daha alt bir yaËama cesaret veri-
yorsunuz. DoÊay› sómúrúyorsunuz; bundan Ô›kar saÊlayan
herkes bedelini faiz olarak ódemek zorunda kalacak. 

"Her eylemin karË›s›nda ona eËit ve z›t bir eylem bulunur."
Bu sizin ifadenizdir ama ona Ôózúm getirmek iÔin ne yapt›-
n›z? Siz gózle górúnen refah ad›na yapt›Ê›n›z búyúleyici óne-
rilerinizle dúnyan›n kaderini tehlikeye at›yorsunuz. Siz kaÔ›-
n›lmaz olan en búyúk tehlikeyi górmezden geliyorsunuz. Bu
yúzden, yaËam›n›z iËe yaramaz boË uÊraËtan ibarettir. Bir
baËka deyiËle siz toplumdaki hainlersiniz. GerÔek sorunla,
ortak sorunla, en tehlikeli sorunla yúzleËmek ve Ôózmek iÔin
cesaretle buraya gelin; aksi hÕlde bu alan› terk edin ve gidin.
Bize b›rak›n. Biz dúnyan›n múkemmel bir mutluluk mekÕn›
olduÊunu kan›tlayacaÊ›z: (vißvam purna sukhåyate).

GerÔeÊe Derinlemesine Dal
Ama bunu anlamak iÔin derine dalman›z gerekir, beden ve

zihin mekÕn›na deÊil ruh mekÕn›na dalmal›s›n›z. ÍÔimizde var
olan gerÔeÊe derinlemesine dalmal›s›n›z. Bu d›Ëar›dan ódúnÔ
al›nacak birËey deÊildir. Ruh herkesin iÔinde mevcuttur, hatta
bóceklerin ve aÊaÔlar›n iÔinde bile ruh vard›r. O hÕlde, ruh
mekÕn›na yúkselmemiz gerekir. Fiziksel ve zihinsel k›l›flar›-
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n›z› yok edin ve kendi ózbeninizi keËfedin. Orada anahtar›,
yaËam›n yaËanmaya deÊer olduÊu doÊru dúnyan›n ipucunu
bulacaks›n›z.

Çózúm oradad›r; pek Ôok mahåjana, dinsel tarikatlerin bú-
yúk azizleri belli bir yere kadar ipucu verdiler ancak bizim id-
diam›z odur ki, manevÅ dúnyan›n en yúksek kavram›n›
Bhagavad-gÏtå'da ve çrÏmad Bhågavatam'da Hindistan
vermiËtir. Bu bak›mdan sizlere kafa tutuyoruz: bizler hayalpe-
restler deÊiliz; bizler en pratik dúËúnúrleriz. Bizler "Ah, bu
Ôózúlemez," deyip búyúk sorunlardan kaÔ›nm›yoruz. Bizler
kolay yoldan sayg›nl›k ve ún kazanmak isteyen gruba dahil
deÊiliz. Kendimizi, sahtekÕr insanlarla ayn› s›n›fa koymak is-
temiyoruz. GerÔeÊin mekÕn› bulunabilir mi gelin górún.
Kendi kampanyan›zda bundan daha az enerji sarfetmeniz
beklenmiyor, o hÕlde bizim program›m›z› uygulay›n; deneyin
ve górún.

Neredesiniz? Kimsiniz? Dúnyan›n gerÔek yap›s› nedir?
Kuran'da, Íncil'de ve Vedalar'da ve diÊer kutsal metinlerde,
gerÔek yaËam hakk›nda bir umut, bir ipucu sunulmuËtur. Bun-
lar›n hepsi kand›rmaca m›d›r? Materyalistler bizi cezbedecek
ne sundular? Sunduklar› cazibe sadece kendisini kand›ranlar
iÔindir; onlar› borÔ ve alacak úlkesine Ôeker; o úlkede "Her
eylemin karË›s›nda ona eËit ve z›t bir eylem bulunur." Bu ne-
denle, bu mekÕna ilahÅ bir uygarl›k getirilmelidir. Búyúk aziz-
ler ve kutsal metinler taraf›ndan ónerilen yolu denemek zo-
runday›z. Bunun akla uygun olmayan yan› yoktur. Bu Ô›lg›n-
l›k deÊildir. Gelin; oraya da ak›l uygulanabilir.

çrÏ Caitanya Mahåprabhu dolayl› bir órnekle bútún sorun-
lar›m›za Ôózúm getirdi. O Ëóyle dedi, "Sizin fakir olduÊunuzu
górúyoruz, ama mutlu bir Ôózúm mevcuttur. Servetiniz kendi
odan›zda topraÊ›n alt›nda gómúlú: sadece onu oradan Ô›kar-
maya bak›n. Ona gúney taraftan karman›n al›Ë veriË yónte-
miyle yaklaËmay›n, aksi hÕlde yapt›Ê›n›z herËey sizi tutsak
edecek ve huzursuz yapacak bir etkiyi beraberinde getirir ve
doÊru sonuca ulaËmaya vaktiniz olmaz. EÊer o sakl› hazineye
bat› taraftan, yoga sistemi vas›tas›yla, doÊaústú mistik gúÔ el-
de etmek iÔin doÊan›n ince gúÔlerini kullanarak yaklaË›rsan›z,
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sizi búyúsúyle etkiler ve dikkatinizi arzulanan amaÔtan ay›r›r.
Yanl›Ë yónde gósterdiÊiniz kendi Ôaban›z baËar›n›z›n ónúnde
engeller oluËturur.

Samådhi Hayaleti 
"EÊer hazineye kuzeyden, yúce brahmåsmi taraf›ndan,

yanl›Ë yorumlanm›Ë Vedåntik mant›Ê›n gayriËahsiyetÔi kavra-
m› taraf›ndan yaklaË›rsan›z o zaman ebedÅ samådhi'ye girersi-
niz, o búyúk hayalet sizi yutar ve var oluËunuz biter. O zaman
o servetin yaratacaÊ› huzuru kim tadabilir? EÊer adanm›Ël›Ê›n
yard›m›yla doÊu taraf›ndan yaklaË›rsan›z serveti kolayca elde
edersiniz. O yón gúneËin doÊduÊu yóndúr, ›Ë›k veren yóndúr.
O ›Ë›k bizim kendi ellerimizle haz›rlanmad›; o ›Ë›k bútún
›Ë›klar›n kaynaÊ›ndan gelir; vahyolunmuË gerÔekten gelir. O
bizim iÔin bilinmez olan bólgeden uzan›r. O ›Ë›k vahyolun-
muË bilgidir, bhaktidir, adanm›Ël›k yoludur.

Kendi iÔinizdeki gerÔek serveti aray›Ë›n›z s›ras›nda o yolu
uygulay›n ve kolayl›kla en harikulade olan (aßcåryavat

Onalt›nc› yúzy›lda yap›lm›Ë bir resim; çrÏ Caitanya Mahåprabhu
ve can dostlar› çrÏmad-Bhågavatam'› konuËuyorlar.



paßyati kaßcid enam) kendi ózbeninizi bulun. Kendi ózbenini-
zin ne denli harikulade olduÊunu keËfedince utanacaks›n›z ve
Ëóyle dúËúneceksiniz, "Bu maddesel dúnyan›n búyúsúne nas›l
kap›labildim? Ben ruhum. Nas›l oldu da måyå benim úzerim-
de bóylesine búyúleyici bir gúÔ oluËturabildi ve bóylesine ha-
rikulade ve deÊerli olan kendi ózbenim yan›lg›ya súrúklendi?
ÍÔimdeki dinginliÊe ruhaniyetteki gúÔlú kiËiler búyúk hayran-
l›k beslerler oysa ben ólúmlú ve kótú Ëeylerle, ÔúrúmúË Ëey-
lerle iliËkiye girdim. Nas›l oldu bu? O harikuladedir, oysa ben
aldat›ld›m."

Sonra, åtmådan Paramåtmå'ya, ruhtan Súper ruha, daha
sonra Våsudeva'dan Nåråyaòa'ya ve sonra da Nåråyaòa'dan
Kù£òa'ya doÊru geliËen Tanr› idrakinin ilerici anlay›Ë› bilim
d›Ë› deÊildir. Bu vijñåna'd›r, bilime dayanan bilgidir:

jñånam te 'ham sa-vijñånam
idaì vak£yåmy ae£ataè
yaj jñåtvå neha bhøyo 'nyaj
jñåtavyam avaßi£yate

Bhagavad-gÏtå'da (7.2) Kù£òa Ëóyle der, "Arjuna, Ëimdi sana
yaln›z ruh hakk›ndaki deÊil onun enerjisi hakk›ndaki bilimsel
bilgiyi aÔ›klayacaÊ›m. Zihin, duyular ve doÊan›n hÕlleri hep-
si åtmå-olmayand›r yani maddeseldir. GerÔeÊe bir doÊrudan,
bir de dolayl› yaklaË›m var; Ëimdi bunu anlatacaÊ›m sana.
Lútfen beni dikkatle dinle: jñånam te 'ham sa vijñånam. Bu
ne demek? Ben var›m ve Benim enerjim var; jÏva, canl› varl›k
ise bútún bu maddesel dúnyalar› dolduran s›n›rsal (marjinal)
enerjidir." EÊer jÏva-ßakti, ruhanÅ enerji geri al›nsa, o zaman
herËey taËtan ibaret olurdu, o zaman kim sómúrmek iÔin Ôaba
harcard›? EÊer s›n›rsal enerji, jÏva, maddeden Ôekilip al›nsa
bútún bu savaËma eÊilimi, sómúrme eÊilimi dururdu. HerËey
ólú olurdu. Ruh bu maddesel bilince girmiË ve onu hareket
eden birËey hÕline getirmiËtir. Bunu doÊru bir Ëekilde, bilim-
sel olarak anlamal›s›n›z. Biz size bilimsel aÔ›klama yapma ye-
teneÊinden yoksun deÊiliz. 
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Kendini Kand›rma Boyutu
Burada daha ince dúnyan›n daha ústún anlay›Ë› vard›r. Bu

gerÔektir. Sizin ayakta durmak iÔin bútún Ôaban›z› gósterdiÊi-
niz, gerÔek olduÊunu dúËúndúÊúnúz yer ise gerÔek d›Ë›d›r.

yå nißå sarva-bhøtånåì
tasyåì jågarti saìyamÏ
yasyåì jågrati bhøtåni
så nißå paßyato muneè

“Kendi gerÔek Ô›kar›n›z›n, as›l gerÔeÊin karË›s›nda uykudas›-
n›z ama kendini kand›rma boyutunda uyan›ks›n›z." Bizler
kendimize gerÔeÊin boyutunda yer edinmeli ve onu baËkalar›-
na yaymak iÔin elimizden geleni yapmal›y›z.

Vaaz vermek budur: "Ben iÔtenlikle Kù£òa bilincine inan›-
yorum ve ondan búyúk haz al›yorum. Benim gelecekle ilgili
umutlar›m›n da burada olduÊunu górúyorum. Çok zevkli, Ôok
yararl› ve Ôok saÊl›kl› olduÊunu hissettiÊim iÔin onu dostlar›-
ma daÊ›tmaya geldim. Bizler yaËamlar›m›z›, manevÅ óÊretme-
nin óÊrettiÊi Ëekilde, Kù£òa bilincinin ilkelerine góre yónlen-
dirmeliyiz. Onu al›n, yaËam›n›z›n amac›n› gerÔekleËtirmede
baËar›l› olacaks›n›z.

Rasa, Mutluluk, Vecd
Herkese bu Ëekilde, Tanr› bilinciyle, Kù£òa bilinciyle

yaklaËmal›y›z. Tanr› bilincinin sonuÔta nas›l Kù£òa bilinciyle
bir olduÊunu góstermeliyiz. Kù£òa'n›n túm zevklerin kaynaÊ›
(akhila rasåmùta murtiè) olduÊunu ustaca, ad›m ad›m kan›t-
lamal›y›z. Kù£òa bilinci nedir? Røpa GoswåmÏ bilimsel bir
tan›m getirmiËtir. Rasadan, zevkten kaÔ›namay›z. Hepimiz
rasa peËindeyiz. Herkes, her birim, dúnyan›n en kúÔúk birimi
bile durmadan rasan›n, mutluluÊun, vecdin ózlemini Ôeker;
ve rasan›n olabilecek bútún aËamalar› Kù£òa’da kiËilik bulur.
Bunun nas›l bóyle olduÊunu anlamaya Ôal›Ë›n. Rasa nedir?
Yap›s› nedir? Rasa’dan nas›l bir s›ralama ortaya Ô›kar? Bu
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Ëekilde, ad›m ad›m Tanr›’n›n Kù£òa kavram›na gelmelisiniz.
Bu eski Hint metinlerinden gelen bir masal deÊildir. Kù£òa
masal nesnesi deÊil gerÔektir. O gerÔeÊin kendisidir, gerÔek
ise kendisi iÔindir.

Amac›n›z›n bedelini ódemeniz gerekir. "YaËamak iÔin
ólmek" gerekir; bóylece bunun bir aldatmaca olmad›Ê›n› hisse-
deceksiniz. Yolda ilerleme kaydettikÔe bunu hissedeceksiniz
(bhakti pare sånubhavo viraktir anyatra ca). Íleriye at›lan her
ad›mla bu úÔ Ëeyi hissedeceksiniz: doyum, beslenme ve aÔl›Ê›-
n›z›n giderilmesi. Ístekleriniz búyúk ólÔúde azalacakt›r.
Genelde bizler Ëu duygular iÔindeyizdir, "Bunu istiyorum, Ëunu
istiyorum, herËeyi istiyorum; yine de aÔl›Ê›m› yat›Ët›ramad›m."
Oysa Kù£òa bilincinde ilerledikÔe aÔl›Ê›n›z›n giderildiÊini
hissedeceksiniz ve daha ónce sizi rahatlatacaÊ›n› dúËúndúÊú-
núz Ëey otomatik olarak Ôekilip gidecek. O al›ËveriË sona ere-
cek; ne varsa, hepsi Ôekilecek, ruhanÅ ilerlemeye olan doÊal
eÊiliminiz otomatik olarak artacak ve ilerlemenizin ivme ka-
zand›Ê›n› farkedeceksiniz. "Bu úÔ Ëeyi uygulamada hissedecek-
siniz, bu nedenle gelin ve bizim sóz ettiÊimiz Ëeyi al›n." Her
biriniz bu Ëekilde, sonucu Tanr›'ya b›rakarak yaklaËmal›s›n›z.

Enerji Meyveleri
Bizler sadece arac›z ve O bize emrettiÊi iÔin Ôal›Ë›yoruz;

bhaktinin, doÊru adanm›Ël›Ê›n ne olduÊunu an›msamak
zorunday›z. Ne iË yaparsam yapay›m, hakettiÊim para bana
gelmemelidir; ben sadece bir arac›m. KazanÔ sahibime, efen-
dime, Kù£òa'ya gitmeli. Bu dúËúnceyle hareket etmeliyiz, bu
doÊru bhakti olur. Aksi hÕlde karma-kånda ile yani meyve
avc›l›Ê› ile uÊraË›yor oluruz. Ben Karman›n sonucundan zevk
almak isterim oysa sonuÔ efendime gitmelidir. Ben onun hiz-
metkÕr›y›m ve onun emri alt›nda Ôal›Ë›yorum. Onun kólesi-
yim; sahip ben deÊilim. Enerjinin meyvelerinin al›c›s› ben
deÊilim. Enerjinin efendisi Yúce Lord'dur ve bútún enerji
úrúnleri ona gitmelidir. GidiËin ónú kesilmemelidir. Bútún
Ôal›Ëanlar›n yaklaË›m› bóyle olmal›d›r. ÍËte o zaman doÊru
bhakti olur. Bizler al›c› deÊiliz. Al›c› olan odur. Her an Ëu
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bilinÔte olmal›y›z; tek yararlanan Odur. Ancak o zaman adan-
m›Ë kul oluruz. Bizler yararlanan deÊiliz, karË›l›ks›z Ôal›Ëan
iËÔileriz. Bhagavad-gitå'da Ëóyle denir (2.47):

karmaòy evådhikåras te
må phale£u kadåcana
må karma-phala-hetur bhør
må te saígo 'stv akarmaòi

"Górevini yerine getirme hakk›na sahipsin, ancak yapt›Ê›n
iËin meyvelerinden yararlanma hakk›na sahip deÊilsin." Bu
búyúk bir uyar›d›r. Kù£òa der ki, "Eyleminin meyvelerinden
yararlanmad›Ê›n iÔin, Ôal›Ëmak úzere bunca s›k›nt›ya girmeye
gerek yok, diye asla dúËúnmemelisin." Yarar saÊlayan ben ol-
mad›Ê›m iÔin Ôal›ËmayacaÊ›m diye dúËúnmek, iËte bu en
iÊrenÔ lanettir. Hatta karË›l›ks›z faaliyetler bile daha alt dúze-
ne aittir. Bunun yerine, inanÔla ilgili eylemi Yúce Lord'u
hoËnut etmek iÔin yerine getirmeliyiz. Bhakti veya adanm›Ël›k
budur. Bhaktide bir de s›ralama vard›r: vidhi-bhakti ve råga-
bhakti aras›nda búyúk bir fark bulunur, hesap kitap yaparak
adanma ve kendiliÊinden adanma.

Otokrat, Despot ve Yalanc›
Tanr› yasalarla baÊl› bir kral deÊil bir Otokratt›r. Bir otok-

rat iÔin Ôal›Ëmak, ózverinin en ileri kavram›d›r. HerËeyi yapa-
bilecek bir otokrat, bir despot, bir yalanc› uÊruna Ôal›Ëmak ne
ólÔúde bir ózveri ve yúreklilik gerektirir? Dahas›, bu Onun
doÊal hÕlidir. Bu geÔici bir ruh hÕli deÊildir, ebedÅ iÔsel yap›-
s› bóyledir. Kù£òa bir otokratt›r Ôúnkú yasa Ondan yay›l›r. Bir
otokrat yasan›n úzerindedir. Say› fazla olunca yasaya gerek
vard›r; say› tek olunca yasaya gerek yoktur. Kù£òa otokratt›r
ama mutlak iyidir. EÊer otokrasisi herhangi bir Ëekilde k›s›t-
lan›rsa, kaybeden dúnya olur. Íyilik, tam ak›Ë iÔinde olmal›-
d›r. Bu kótú birËey mi? Buna karË› Ô›k›labilir mi? Íyilik her
yere akma ózgúrlúÊúne sahip olmal›d›r. EÊer biz Tanr›'n›n
mutlak iyi olduÊunu sóylúyorsak, o zaman Ona otokrasi ver-
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mekle ne kaybederiz? Otokrasi cahillerin ve aptallar›n yan›n-
da m› olmal›? Hay›r. Tam otokrasi mutlak iyinin olmal›d›r,
bóylece yasalar ellerini baÊlamaz. Aksi hÕlde kaybeden biz
oluruz. Kù£òa yalanc›d›r, amac› bizi cezbetmektir Ôúnkú biz
túm gerÔeÊi anlayam›yoruz. Bu yúzden bizleri yavaË yavaË
gerÔeÊe Ôekmek iÔin yalanc› oldu.

AnlaË›lmas› gereken ilk Ëey Onun iyilik sembolú olduÊu-
dur, o hÕlde Ondan yay›lan herËey de iyidir. Kusur bizim ta-
raf›m›zdad›r. Bizler elde ederiz. O elde eden deÊildir. Ama
bunu oyun, lÏlå olarak gósterir. HerËey Ona aittir, onun iÔin
yalan diye birËey de yoktur. "IË›k olsun," dediÊi zaman, ›Ë›k
oldu: "Su olsun," dediÊi zaman su oldu. EÊer bóylesine búyúk
bir gúce sahipse orada yalana yer var m›?

Kendimizi Kù£òa'ya adamal›y›z Ôúnkú mutlak iyilik, gúzel-
lik ve aËk Odur. Bóylesine yúksek bir mertebe iÔin inanÔ ve fe-
ragat gerekir. EÊer Kù£òa bilincini en ústún ideal olarak kabul
edersek o zaman Ôok fazla ózveri gerekir, ama ózveri yaËam
demektir: "YaËamak iÔin ól." Ózveride, adanmada kay›p yok-
tur. Ancak kendimizi verdiÊimiz takdirde kazanabiliriz.

Bu bak›mdan, kÏrtana yani vaaz, bu amac›n vas›tas› olarak
kabul edilmiËtir. KÏrtana arac›l›Ê› ile, bu dúnyan›n ruhlar›na
ulaËabileceÊimiz pek Ôok yol mevcuttur: doÊrudan yaklaËa-
rak, kitaplar arac›l›Ê›yla ve saíkÏrtana yaparak yani kutsal ad›
toplu olarak zikrederek yaklaËabiliriz. BaËkalar›na yard›m
ederek kendimize yard›m ederiz: kendi Ëans›m›za ve kendi
inanc›m›za yard›m ederiz. Bizim gerÔekleËtirdiÊimiz kÏrtana
ile sadece baËkalar› deÊil biz de ebedÅ olarak yarar saÊlar›z.

EbedÅ BoËluk
Kù£òa Bhagavad-gÏtå'da der ki (2.47), "Asla górevinizi

yapmamazl›k etmeyin (må te saígo 'stv akarmaòi). Benim
iÔin Ôal›Ëman›z gerekir diye iËi b›rakacak m›s›n›z? Kendinizi
o ac› veren tepkiye mahkûm etmeyiniz Ôúnkú o zaman lanet-
lenirsiniz. ÍËi b›rakmaya ve greve gitmeye taraftar olmay›n.
Hay›r. O tehlikeli bir boËluktur. O ebedÅ boËluÊa atlamay›n,
onun yerine Benim iÔin Ôal›Ë›n; o zaman geliËirsiniz." Kù£òa
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Lord Kù£òa kendisi hakk›nda vaaz vermek úzere çrÏ Caitanya
olarak geldi



der ki, "Her túrlú górevi terk et ve bana teslim ol (sarva dhar-
mån parityajya måm ekaì ßaraíam vraja). Benim durumum
bóyledir: Ben senin koruyucunum, dostunum, herËeyinim. Se-
nin yaËam›n›n amac› Bende bulunur. Buna inan Arjuna. En
az›ndan Seni kand›rmamam gerekir. Sen Benim arkadaË›ms›n
— Bundan emin olabilirsin."

man manå bhava mad bhakto
mad-yåjÏ måì namaskuru
måm evai£yasi satyaì te
pratijåne priyo 'si me

"Her zaman Beni dúËún ve Benim adanm›Ë kulum ol. Bana
ibadet et ve ónúmde secde et. Bu Ëekilde kesinlikle Bana ge-
lirsin. Sevgili dostum, yemin ederim ki gerÔeÊi sóylúyorum.
Ben herËeyim. Bana gelmeye Ôal›Ë. AmaÔ Benim; sadece se-
nin iÔin deÊil herkes iÔin yaËam›n doyumuyum. Mutlak
deÊerlendirmeye góre Benim durumum budur. En az›ndan
arkadaË›ms›n. Seni kand›rmam. Bana inanabilirsin. Óyle
olduÊuna dair sana sóz veriyorum."

Kù£òa burada Kendisini nas›l da Ôekinmeden ifade ediyor.
Bizim Ô›kar›m›z iÔin, Kendisine gelelim diye yakar›yor. Sóz-
leri, bizi yónlendirmek iÔin Bhagavad-gÏtå'da kayda geÔiril-
miËtir. Kù£òa, kendisi hakk›nda vaaz vermek iÔin çrÏ Caitan-
ya Mahåprabhu olarak geldi. O Kendi kampanyas›n› yapmak
úzere ebedÅ dostlar›yla birlikte geldi. Hatta çrÏmatÏ Rådhårå-
nÏ'yi, adanm›Ël›Ê›n sembolúnú de beraberinde getirdi ve Ëóyle
dedi, "Benim hizmetimdeyken durumunuzun ne kadar cazip
olduÊunu, Benim óteki yar›m›n ne kadar gúzel ve sayg›n ola-
bildiÊini size góstereceÊim. Onun iÔin Benimle gelin." Bala-
deva da bunu duyurmak amac›yla Nityånanda olarak
gelmiËtir, Vùndåvana ise kendisini NabadwÏpa’da
góstermiËtir. Bu nedenle kampanyac›ya, ózellikle de ilahÅ
aËk›n ne kadar gúzel, ne kadar haËmetli ve ne kadar ózveri
iÔerdiÊini anlatmak ve góstermek iÔin gelen Kù£òa'n›n
Èahs›na búyúk minnet duyuyoruz.
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Azizler
Kutsal Metinler ve

Gurular

Kutsal yerleri ziyaret etmekteki amaÔ, o kutsal yerlerde yaËa-
yan aziz niteliÊine sahip kiËileri dinlemektir. AËaÊ›daki bólúm,
gerÔeÊi Hindistan'da arayan Avrupal› úÔ óÊrencinin çrÏla
çrÏdhara Mahåråja ile yapt›klar› konuËmay› iÔermektedir.

çrÏdhara Mahåråja: Hindistan'a neden geldiniz?
ÓÊrenci: Hac iÔin geldik. NavadwÏpa, Vùndåvana ve
Jagannåtha PurÏ gibi kutsal yerleri ziyaret etmek iÔin.
çrÏdhara Mahåråja: Bútún bunlar› nereden óÊrendiniz?
Kitaplardan m›?
ÓÊrenci: Evet, çrÏla Prabhupåda'n›n kitaplar›ndan.
çrÏdhara Mahåråja: Hangi kitap?
ÓÊrenci: Bhagavad-gÏtå.
çrÏdhara Mahåråja: Ah. Bhaktivedanta SwåmÏ Mahåråja'n›n
Bhagavad-gÏtå's›.
ÓÊrenci: Evet. 

Bhagavad-gÏtå: "Kendini Dúzelt"
çrÏdhara Mahåråja: Y›llar ónce, bir Alman bilim adam›
Bhagavad-gÏtå'n›n en ústún ruhanÅ eser olduÊunu ifade
etmiËti. Íddias› Ëuydu, Bhagavad-gÏtå aÔ›k bir Ëekilde bizlere
Ôevremizi dúzeltmek iÔin deÊil kendimizi dúzeltmek iÔin Ôaba

Íki



góstermemiz gerektiÊini óÊútler. Bhagavad-gÏtå'n›n verdiÊi
óÊúdún anahtar› budur: "Kendini düzelt." Çevremizde deÊi-
Ëimler oluËturacak gúce sahip deÊiliz. Bu Tanr›n›n iradesiyle
dúzenlenir. Çevremiz, yani bizim d›Ë›m›zda hareket eden
gúÔlerin túmú deÊiËtirilemez durumdad›r. Çevremize múda-
hale etme yeteneÊine sahip deÊiliz; bu sadece boËuna enerji
kayb› olur. Aksine, kendimizi dúzeltmeye Ôal›Ëmal›y›z ki bu
yolla kendi d›Ë›m›zdaki ortama uyum saÊlayabilelim:
yaËamdaki baËar›m›z›n anahtar› budur (tat te 'nukampåì
susamÏk£amåòo). Yerine getirmek durumunda olduÊumuz bir
górevimiz var, ama faaliyetlerimizin sonuÔlar›na baÊlanma-
mal›y›z; sonuÔlar Kù£òa'ya baÊl›d›r (karmaòy evådhikåras te
må phale£u kadåcana). Biz kendi katk›m›z› yap›yoruz; binler-
ce, milyonlarca insan da katk›da bulunuyor, ortam yarat›yor-
lar. O hÕlde biz górevimizi yapmal› ve nihayetinde ortaya Ô›-
kan sonucu en iyi sonuÔ olarak górmeliyiz, Ôúnkú sonuÔ Mut-
lak taraf›ndan dúzenlenir. Bireysel faaliyetlerimizin say›s›z
sonucu var, ama biz mutlak iradenin herËeyi nas›l uyumlu hÕ-
le getirdiÊini gózlemeli ve bu duruma ayak uydurmal›y›z.

Tek sorumluluÊumuz, górevimizin yerine getirilmesinden
ibarettir. Asla belli bir ortama ózlem duymamal›y›z; ortam
kendi tarz›nda geliËir. Onu deÊiËtirme gúcúne sahip deÊiliz.
Aksine, elimizden geldiÊince kendimizi deÊiËtirmeye
Ôal›Ëmal›y›z ki ortama uyum saÊlayabilelim.

SorumluluÊumuz, asla eylemlerimizin sonuÔlar›ndan zevk
almak, yarar saÊlamak olmamal›d›r. Belli bir sonuÔ elde
etmek iÔin Ôal›Ët›Ê›m›zda, o sonucu elde etmediÊimiz zaman
hayal k›r›kl›Ê›na m› uÊramal›y›z? Hay›r. Górevimizi yapma-
ya devam etmeliyiz. Katk›m›z her ne olursa olsun sonsuzluÊa
sunulmal›d›r; sonsuz, sonuÔlar› Kendi tarz›nda Ëekillendire-
cektir. Kù£òa Ëóyle der, "Asla eylemin iÔin belli bir sonuÔ
beklentisinde olma. Ayn› zamanda da tembellik yapma.
DeÊersiz olma. D›Ëtan gelen sonuÔlara bel baÊlamadan góre-
vini yapmaya devam et."
ÓÊrenci: Bunu yaparken Kù£òa'y› hat›rlamam›z gerekir mi?
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çrÏdhara Mahåråja: Evet. O zaman Kù£òa'yla baÊlant› kura-
biliriz ve zaman iÔinde fark›na var›r›z ki ortam›m›z bizimle
dosttur. Ónceki eylemlerimizin tepkileri yok olunca, her dal-
gan›n bize iyi haber taË›d›Ê›n› górúrúz. Bencil tavr›m›z kay-
bolunca, kendimizi gúzel dalgalar›n iÔinde buluruz. Bugúne
kadar yapm›Ë olduÊumuz hatalardan kurtulmal›y›z. Górevi-
mizi yapmal› ve asla belli bir sonuÔ beklememeli, yap›lan gó-
revi sonsuzluÊa góndermeliyiz.

Egoyu Eritmek
Ve bir gún gelecek, bencil duygu eriyecek ve iÔeriden

gerÔek ózúmúz, sonsuz dúnyan›n úyesi birden uyanacak ve
kendimizi o ortam›n gúzel dalgalar› aras›nda bulacaÊ›z. Orada
herËey gúzeldir. Rúzgar gúzeldir, su gúzeldir, aÊaÔlar gúzel-
dir, iliËkiye girdiÊimiz herËey gúzeldir, gúzeldir.

ÍÔimizdeki ego dúËman›m›zd›r ve o egoyu eritmek iÔin, uy-
gun górdúÊúmúz Ëekilde, górevimizi yerine getirmeliyiz; ama

Bhagavad-gÏtå – en ústún ruhanÅ eser. Yúce Lord Sri Kù£òa
Arjuna’ya yol gósteriyor; “Kendini dúzelt.”



kendi isteÊimiz doÊrultusunda bir cevap beklememeliyiz.
EÊer bu karma-yoga'y› benimsersek o zaman k›sa súrede gó-
rúrúz ki kendi bencil amac› iÔin durmadan Ôarp›k beklentiler
iÔinde olan yanl›Ë ego yok olmuË; iÔteki geniË, búyúk ego or-
taya Ô›km›Ë; o zaman túm evrenle uyum iÔindeyizdir.
KarË›m›zda uyum iÔinde bir dúnya belirir ve bencil arzular›n
órtúsú yok olur.

Hastal›Ê›m›z›n nedeni bizim d›Ë›m›zda deÊildir, aksine
iÔimizdedir. Bir paramahaìsa Vai£òava'ya, en úst platform-
dan bir azize góre herËey yolundad›r. O Ëikayet edecek birËey
bulamaz. KiËi herËeyin tam anlam›yla iyi ve gúzel olduÊunu
górebildiÊi zaman ilahÅ boyutta yaËamaya gelir. Sahte ego-
muz sadece kargaËa yarat›r; o egonun eritilmesi gerekir.
Ortam bize dúËman diye dúËúnmemeliyiz. KarË›m›za Ô›kan
herËeyde Tanr›'n›n lútfunu bulup Ô›karmak iÔin Ôaba harcama-
l›y›z, hatta bu, aËikÕr bir dúËman olsa bile. HerËey Lord'un
lútfudur, ama biz bunu góremiyoruz; hatta, tam tersini górú-
yoruz. Pislik bizim gózlerimizdedir.

Asl›nda herËey ilahÅdir. HerËey Lord'un lútfudur. Hastal›k
gózlerimizdedir. Bizler hastal›kl›y›z ve eÊer hastal›k iyileËir-
se lútufkÕr bir dúnyan›n tam ortas›nda olduÊumuzu górúrúz.
Arzunun órtúleri, dúnya ile ilgili gerÔek bir deÊerlendirme
yapma konusunda bizi yan›ltan tek nedendir. Adanm›Ël›k
okulunun has óÊrencisi, ortama karË› ve Lord'a karË› bu yak-
laË›m› benimseyecektir. Tanr›'n›n iradesinin her yerde
olduÊunu górmeliyiz. Bir yaprak bile Yúce Otoritenin onay›
olmadan k›p›rdayamaz. Her detay onun taraf›ndan gózlenir ve
kontrol edilir. Ortama iyimser bakmal›y›z. ÍÔimizde karam-
sarl›k var. Her túrlú kótúlúkten egomuz sorumludur.

Sonsuz Mutluluk
Bu Vai£òavism'dir. EÊer bunu yapabilirsek, o zaman k›sa

súrede, hastal›Ê›m›z iyileËir ve sonsuz mutluluk ortam›nda
oluruz. Èu anki eÊilimimiz d›Ëar›da górdúÊúmúzú iyileËtir-
mektir. Èóyle dúËúnúrúz, "HerËeyin benim kontrolúmde
olmas›n›, benim gúzel irademi izlemesini istiyorum. HerËey
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bana itaat ettiÊi zaman mutlu olacaÊ›m." Oysa bunun tam tersi
bir tavr› benimsemeliyiz. Mahåprabhu'nun sóylediÊi gibi:

tùòad api sunÏcena 
taror api sahi£òunå
amåninå månadena
kÏrtanÏyaè sadå hariè

ÍÔinde bulunduÊumuz ortama direnÔ góstermemeliyiz. Yine
de, karË›m›za hoË olmayan Ëeyler Ô›karsa búyúk sab›rla ta-
hammúl etmeliyiz. Ve eÊer biri bize sald›r›rsa hiddete kap›l-
mayacaÊ›z; aË›r› ólÔúde hoËgórúlú olacaÊ›z. Herkese sayg›
góstereceÊiz; sayg› beklemeyeceÊiz.

Bu Ëekilde, en az enerji ve zaman harcayarak en yúksek
amaca yani Kù£òa'n›n Kendisinin yaËamakta olduÊu boyuta
ulaËabiliriz. O, varoluËun en temel boyutudur. O zaman
geldiÊinde, ruhu órten bútún k›l›flar kaybolur ve ólúr, iÔsel
ruh uyan›r ve bakar ki, Vùndåvana'da Kù£òa ve adanm›Ë kul-
lar›yla beraber gúzel bir dalgan›n iÔinde oynuyor, dans ediyor
ve eÊleniyor. Peki, Vùndåvana nedir? O ne ders al›nacak bir
masald›r ne de hayal úrúnú bir óykú. Bútún evrenin en geniË
ve en búyúk boyutu gúzellik, hoËluk ve mutluluktur ve bu da
Vùndåvana'da tam anlam›yla mevcuttur. GerÔeÊin o mekÕn›-
na derinlemesine dalmal›y›z.

Egomuz, bizleri måyåda, yan›lg›da, dertlerin yúzeyinde
dalgaland›r›r. Sahte Ëeyler ve bencil doyum aray›Ë› bizleri bu-
raya getirdi; bunlar›n kókten yok edilmesi gerekir. Sonra,
iÔimizdeki alt›n ózlerimiz d›Ëar›ya Ô›kar ve górúrúz ki Kù£òa
ile Vùndåvana'da, mutlulukla dans edilen mekÕnday›z. 

Hegel'in "Self-Determinasyonu"— 
Kendi GeleceÊini Belirleme

Hegel dilinde buna "self determinasyon" denir. Self deter-
minasyon yani kendi geleceÊini belirleme, yaËamak iÔin ól-
memiz gerekir demektir. Maddesel yaËant›m›z› ve bútún mad-
desel al›Ëkanl›klar›m›z› bir kenara b›rakmal›y›z; eÊer gerÔek
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bir yaËam elde etmek istiyorsak, bu hÕlimizle ólmeliyiz. Sahte
egomuzdan vazgeÔmeliyiz. Sadece insan doÊumunun dene-
yimlerinden deÊil, deÊiËik doÊumlardan, hayvan doÊumlar›n-
dan, aÊaÔ doÊumlar›ndan ve daha pek Ôok doÊumlardan edin-
diÊimiz maddesel al›Ëkanl›klar›m›z ince formlar hÕlinde ego-
muzda toplanm›Ët›r. Kù£òa bilinci sahte egonun toptan eritil-
mesi demektir. ÍÔimizdeki o uydurma, bencil form dúËman›-
m›zd›r. GerÔek ben umutsuz bir hÕlde sahte egonun alt›nda
gómúlúdúr. Unutkanl›Ê›m›z›n derinliÊi óylesine fazlad›r ki,
kim olduÊumuzu bile bilmiyoruz. Bu nedenle, Alman dúËú-
núr Hegel'in dediÊi gibi, "yaËamak iÔin ólmek" zorunday›z. 

GerÔek kendisi iÔindir ve kendi baË›nad›r. Dúnya bizlerin
bencil amaÔlar›m›z iÔin yarat›lmad›; dúnyan›n evrensel bir
amac› vard›r ve bizler de o amac›n parÔalar›y›z. Bútúnle
uyum iÔinde olma anlay›Ë›na ulaËmal›y›z. Bútúnún tamam›
Kù£òa'd›r ve O kendi tarz›nda dans ediyor, oynuyor ve Ëark›
sóylúyor. Bizler o ahenkli dansa kat›lmal›y›z.

Zerresel hÕlimizle sonsuzun bizim taraf›m›zdan kontrol
edileceÊini mi dúËúnmeliyiz? HerËey bizim keyfimize góre
mi súrúp gidecek? Bu tasavvur edilecek en Ôarp›k, en aËaÊ›l›k
amaÔt›r ve bizler bu hastal›ktan dolay› ac› Ôekiyoruz. Toplum-
daki as›l sorun budur. Sorgulamam›z bunu Ôózme doÊrultu-
sunda olmal›d›r.
ÓÊrenci: Bu maddesel yaËam› tamamen b›rakmam›z
anlam›na m› geliyor?
çrÏla çrÏdhar Mahåråja: Bir anda deÊil. Herkes, kendi ózel
durumuna góre, zaman iÔerisinde geliËmelidir. EÊer dúnyasal
yaËama Ôok fazla yak›nl›k duyan bir kiËi birden bire bunu b›-
rak›rsa, verdiÊi yeminleri tutamayabilir; tekrar dúËebilir. Bu
nedenle, kiËisel kapasiteye góre yavaË yavaË ilerleme kaydet-
meliyiz. Buna dikkat etmek gerekir ama yine de, herËeyi
b›rakmaya ve kendimizi tamamen en yúksek góreve adamaya
her zaman can atmal›y›z. Yeterince cesareti olanlar, "Kù£òa
beni korur, ben Tanr› ad›na atl›yorum. O her yerdedir; O beni
kucaÊ›na al›r," diye dúËúnerek bilinmeyene atlarlar. GerÔeÊe
gerÔekten heves duyan kiËi óne Ô›kabilir.
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ÓÊrenci: Bir sorunum var. On y›ldan beri bu uygulamay› ya-
Ëam›ma geÔirmeye Ôal›Ë›yorum. On y›ld›r et, bal›k ve yumur-
ta yemiyorum. Maddesel Ëeylerden uzak duruyorum, onlar
beni Ôekmiyor. Bunlar›n hepsini geride b›rakt›m. Ama b›rak-
mak istediÊim ve ayn› zamanda istemediÊim tek bir Ëey var.
Bu da gañja (marijuana).
çrÏdhara Mahåråja: Bu kúÔúk birËey. ÚÔ tane gerÔek zorluk
var: birincisi kad›nlar, ikincisi para ve úÔúncúsú ad ve ún. Bu
úÔú dúËman›m›zd›r. Marijuana, uyuËturucu kúÔúk birËeydir.
Kim olsa onu kolayca b›rakabilir. Oysa bu úÔ Ëey her bir hay-
van›n, aÊac›n, kuËun, insan›n ya da tanr›n›n temel beklentisi-
dir. Bu úÔ Ëey her yerdedir. Oysa uyuËturucu ve benzeri geÔi-
ci al›Ëkanl›klar ónemsiz Ëeylerdir ve kolayca ústesinden geli-
nebilir.

UyuËturucuya nas›l yavaË yavaË al›Ët›ysak, yavaË yavaË b›-
rakmal›y›z, birden bire deÊil. Íkinci Dúnya SavaË›ndan hemen
sonra, Hitler'in hava generali Goering fazla dozda uyuËturucu
kullanmaya al›Ëm›Ët›. Ama hapse girince uyuËturucu verilme-
di. Hastaland› ama tedavi devam etti ve sonunda iyileËti.
Hastal›Ê› ilaÔla iyileËti. Bizler buraya gelen Ôok say›da afyon-
keËin tap›nakta kald›klar›n› ve zamanla al›Ëkanl›klar›ndan
vazgeÔtiklerini górdúk. 

Pek Ôok sózde "sådhu" marijuana iÔiyor. Konsantrasyona
yard›m eder ama o konsantrasyon maddesel zihinle ilgilidir.
UyuËturucu inanc› zedeler. Ínanc›n dúËman›d›r. ÍnanÔ d›Ë›nda
hiÔbir maddesel uyuËturucu bizi arzulad›Ê›m›z hedefe gótúre-
mez. Yanl›Ë yolda olan ruhlar marijuana, haËhaË ve daha pek
Ôoklar›n›n meditasyonumuzda bize yard›mc› olacaÊ›n› dúËú-
núrler. Belki birËeyler yapabilir ama bu maddeseldir ve ihti-
yaÔ an›nda bizi hayal k›r›kl›Ê›na uÊrat›r. Bu túr Ëeyler Ôok
yukar›lara yúkselmemizde bize yard›mc› olamazlar.

Seks, UyuËturucu ve Alt›n
çrÏmad Bhågavatam (1.17.38) bu beË Ëeyden kaÔ›n›lmas›-

n› óÊútler: dyøtaì kumar veya diplomasi; pånaì uyuËturucu,
Ôay, kahve, betel ve diÊerleri: striyaè bir kad›nla yasa d›Ë› aËk
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iliËkisi; sønå kasapl›k ve alt›n al›m sat›m›. Alt›n ticareti insan-
lar› inanÔ yolunda ilerleme konusunda duygusuzlaËt›r›r. Bu
beËi, kiËiyi baËtan Ô›kar›r.

AËk›nl›k úzerinde yap›lan meditasyonumuzda, uyuËturu-
cunun bize yard›mc› olacaÊ› Ô›lg›nl›Ê›na gelince, Devar£Ï
Nårada bu konuda Ëóyle der, yamådibhir yoga-pathaiè kåma-
lobha-hato muhuè: meditasyonla elde ettiÊimiz Ëey bile geÔi-
cidir, kal›c› bir etkiye sahip deÊildir. Bizlere sadece saf adan-
m›Ël›k yolundaki gerÔek inanÔ yard›m edebilir.

Azizler: YaËayan Kutsal Metinler
ÓÊrenci: O hÕlde inanc›m›z› Kù£òa bilincinde nas›l geliËtire-
biliriz?
çrÏdhara Mahåråja: Kù£òa bilinci ile nas›l karË›laËt›n.
ÓÊrenci: Bhagavad-gÏtå okuyarak.
çrÏdhara Mahåråja: Bhagavad-gÏtå’y› yani kutsal metinleri
okuyarak. Ve kutsal metinler kim taraf›ndan yaz›ld›? Azizler
taraf›ndan. O hÕlde azizlerle bir arada olmak ve kutsal kitap-
lar›n óÊúdúnú almak, her ikisi de gereklidir. Aziz canl› metin-
dir, kutsal metin ise bize pasif Ëekilde óÊút verir. Aziz bize
aktif olarak yaklaËabilir, pasif olarak da kutsal metinlerden
yararlanabiliriz. Kutsal metinlerle ve azizlerle baÊlant›, en úst
fark›ndal›Ê› elde etmemizde bize yard›mc› olurlar: sådhu
ßåstra kùpaya haya. Azizler daha gúÔlúdúrler. Kutsal metinle-
rin óÊúdúne góre yaËam súrenler kutsal metinlerin bedenlen-
miË hÕlidirler. Onlarla iliËkide olunca, onlar›n lútfuyla, bunun
gibi yúksek ve ince bilgiyi ve inanc› ózúmseyebiliriz.

Nihai hedefe ulaËma giriËimlerimizde edindiÊimiz bútún
deneyimler boËtur; bizi oraya sadece inanÔ gótúrebilir. Mane-
vÅ dúnya uzaktad›r, bizlerin s›n›rl› górsel, iËitsel ve zihinsel
deneyimlerimizin Ôok ótesindedir. Gózún, kulaÊ›n ve zihnin
deneyimi Ôok yavan ve s›n›rl›d›r, oysa inanÔ yúkselebilir ve
bu bólgeyi delip d›Ëar›ya Ô›kabilir; aËk›n úlkeye girebilir.

ÍnanÔ, kutsal metinler ve azizler arac›l›Ê› ile geliËtirilmeli-
dir. Onlar ruhanÅ dúnyan›n gerÔek ve bu dúnyan›n da sahte
olduÊunu anlamam›za yard›m edeceklerdir. O zaman, bu
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çrÏla çrÏdhara Mahåråja Hindistan’da, NavadwÏpa’daki kendi
åßramas›nda ders veriyor. “Kutsal metinlerle ve azizlerle baÊlant›-
da olmak gerÔek fark›ndal›Êa ulaËmam›zda bize yard›mc› olabilir.”



maddesel dúnya bizim iÔin gece olur, diÊeri ise gúndúz. Èu
anda, ebedÅ dúnya bizler iÔin karanl›kt›r, bizler bu ólúmlú
dúnyada uyan›k hÕldeyiz. Bir kiËi iÔin gece olan, diÊeri iÔin
gúndúzdúr. Bir azizin gózú bir konuya aÔ›kt›r, bir haydut ise
baËka bir boyutta Ôal›Ë›r. Onlar iki ayr› dúnyada yaËarlar.
Bilim adam› bir dúnyada yaËar, bir serseri baËka bir dúnyada.
Bir kiËinin gúndúzú, diÊerinin gecesidir. S›radan insanlar
Einstein ve Newton'un górmúË olduklar› Ëeyleri góremezler
ve s›radan insan›n górdúÊú Ëeyler búyúk adamlar taraf›ndan
górmezden gelinir. O hÕlde, o boyuta olan ilgimizi uyand›r-
mam›z ve bu boyutun ilgilerini górmezden gelmemiz gerekir. 

III. Dúnya SavaË›: B›rak›n Ne Olacaksa Olsun
ÓÊrenci: Ínsanlar›n ÔoÊu núkleer savaË endiËesi iÔindeler.
Çok yak›nda gerÔekleËeceÊini dúËúnúyorlar.
çrÏdhara Mahåråja: Bu Ôizgi úzerinde bir nokta, dúzlem
úzerinde bir Ôizgi ve madde úzerinde bir dúzlemdir. Pek Ôok
kez savaËlar geldi geÔti; pek Ôok kez gúneË, Dúnya ve gúneË
sistemleri kayboldular ve yeniden ortaya Ô›kt›lar. Biz ebediyet
konusunda bu dúËúnce iÔindeyiz. Bu núkleer savaË kúÔúk bir
noktad›r; ne olacak? Ínsanlar her an ólúyorlar; Dúnya ólecek,
bútún insan topluluÊu yok olacak. B›rak›n ne olacaksa olsun.

Biz ebediyette yaËamaya Ôal›Ëmal›y›z; belli bir zaman veya
mekÕnda deÊil. Kendimizi ebedÅ Ô›kar›m›z iÔin haz›rlamal›-
y›z, geÔici bir Ôare iÔin deÊil. GúneË, ay ve bútún gezegenler
górúnúr ve kaybolurlar: ólúrler ve sonra yeni baËtan yarat›l›r-
lar. Bóyle bir ebediyet iÔinde yaËamak zorunday›z. Din bizle-
rin o yónúmúzú kapsar. Bizlere herËeyi bu bak›Ë aÔ›s›ndan
gózlememiz sóylendi: sadece bu beden deÊil, insan ›rk›, hay-
vanlar, aÊaÔlar, bútún dúnya ve hatta gúneË kaybolacak ve ye-
niden ortaya Ô›kacak. Yarat›l›Ë, yokoluË, yarat›l›Ë, yokoluË,
yan›lg› úlkesinde ebediyen súrecek. Óte yandan, ebedÅ olan
bir baËka dúnya vard›r; bizlerden oraya girmemiz, evimizi o
boyutta yapmam›z istenir; o boyut ne ólúmún penÔelerine
düËer, ne de herhangi bir deÊiËimden dolay› ac› Ôeker.
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Bhagavad-gÏtå'da (8.16) Ëóyle denir:

åbrahma-bhuvanål lokåè
punar åvartino 'rjuna
måm upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

"Hatta Lord Brahmå, yarat›c›n›n kendisi bile ólmek zorunda-
d›r. Maddesel dúnyadaki en yúksek gezegen olan Brahmålo-
ka'ya kadar túm maddesel enerji bóylesi deÊiËimlere uÊrar."

Ama eÊer yanl›Ë anlama alan›n› aËarsak ve doÊru anlama
alan›na girersek, o zaman orada yarat›l›Ë ve yok oluË yoktur.
O ebedÅdir ve biz de o topraÊ›n ÔocuÊuyuz. Bedenlerimiz ve
zihinlerimiz gelip giden, yarat›l›p yok olan bu topraÊ›n Ôocuk-
lar›d›r. Bu ólúm dúnyas›ndan d›Ëar›ya Ô›kmam›z gerekir.

Nektar Bólgesi 
Bizler bóyle bir alanday›z. Ne yapmak gerekir? D›Ëar›ya

Ô›kmaya Ôal›Ë›n. Bu ólúmlú alandan d›Ëar›ya Ô›kmak iÔin eli-
nizden geleni yap›n. Azizler bize Ëóyle derler, "Eve gel sevgi-
li dost, eve gidelim. Neden yabanc› bir úlkede gereksiz yere
bunca s›k›nt› Ôekiyorsun? RuhanÅ dúnya gerÔektir; bu madde-
sel dúnya gerÔek deÊildir: ortaya Ô›kar, kaybolur, gelir gider.
Bu bir komedi! Komedi dúnyas›ndan gerÔeÊe gelmeliyiz.
Burada, bu maddesel dúnyada sadece tek bir savaË olmaya-
cak, savaËlar savaËlar› izleyecek.

Bir nektar bólgesi var ve bizler asl›nda o ólúmsúz nektar›n
Ôocuklar›y›z (ßùnvantu vißve amùtasya putraè). Nas›l olduysa
yanl›Ël›kla buraya geldik, oysa asl›nda ebedÅ olan o topraÊ›n
Ôocuklar›y›z; orada doÊum ve ólúm yoktur. GeniË ve aÔ›k bir
yúrekle oraya yaklaËmal›y›z. Bu çrÏ Caitanya Mahåprabhu
taraf›ndan ifade edildi ve Bhagavad-gÏtå, Upani£adlar ve
çrÏmad Bhågavatam hepsi de ayn› Ëeyi onayl›yorlar. Oras›
bizim gúzel, Ôok gúzel evimizdir; Tanr›'ya dónmek, yuvaya
dónmek ve baËkalar›n› da bizimle beraber gótúrmek iÔin eli-
mizden geleni yapmal›y›z.
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FosilciliÊe KarË›
Óznel Evrim

AËaÊ›daki bólúm çrÏla çrÏdhara Mahåråja ile nórofizyolog
Dr. Daniel Murphey, Ph.D. aras›nda geÔen konuËmadan
al›nmËt›r.

Darwin, evrim teorisini, fosilciliÊi getirmiËtir, Vedånta ise
óznel evrimi getirmiËtir. Darwin'in nesnel evrimine góre
bilinÔ maddeden evrimleËir. Ónce nesne vard›r ve onun geli-
Ëimi ile taËtan yaËam gelir, bilinÔ gelir. Bu nesnel evrimdir.
Oysa nesne góreli bir terimdir; ózne olmadan nesne ayakta
duramaz. Ózne baËlang›Ôtaki ózdür. Duyumsanan her neyse,
óznel okyanusta bir dúËúnceden ibarettir. Bu bak›mdan ózne,
bilinÔ ónce gelir. Nesne, yani kaba olan inceden gelir.

Kù£òa, Maha-Vi£òu formunda belli bir enerjiyi kullanma-
ya baËlay›nca, maddesel enerji hareket etmeye baËlar ve
birËey úretir (mayådhyak£eòa prakùtiè søyate sa-caråcaram).
Ílk úrún genel bir egodur. Sonra, yavaË yavaË, genel egodan
Ôok say›da bireysel egolar yay›lmaya baËlar. Bu dúnyan›n de-
neyimi, egodan kaynaklan›r. Ego cehalet hÕliyle iliËkiye gi-
rince, form ortaya Ô›kar. Íyilik hÕliyle iliËkiye girince gúneË
ve ›Ë›k doÊar. Sahte ego doÊan›n bu úÔ hÕliyle baÊlant›ya gi-
rince, duyular›n nesnelerini, maddesel duyular› ve duyusal
alg›lama gúcúnú yaratan úÔlú bir oluËum gerÔekleËir. Bu
demektir ki, inceden kaba ortaya Ô›kar.

ÚÔ



Darwin’in Hayaleti
Bu Vedåntik evrimdir. Oysa Darwin'in teorisi, kabadan

ince gelir, der. Èu anda, insanlar taË›n bilinÔ yaratt›Ê› Darwin
teorisinden hoËlan›yorlar. Darwin'in nesnel evrimi bizleri yut-
tu. D›Ë olarak, bizler buna tepki góstersek, nefret etsek bile,
yine de Darwin teorisinin hayaleti bizleri yutmuË durumda.
Bu yúzden, onlar›n, bilincin taËtan daha deÊerli olduÊunu an-
lamalar›n› saÊlamak zordur. BilinÔ iÔin taË úretmek kolayd›r;
taË iÔin bilinÔ úretmek zordur. BilinÔ daha deÊerlidir; taË daha
az deÊerlidir. Dolay›s›yla, daha deÊerli olan, daha az deÊerli
olan birËey úretebilir, oysa daha az deÊerli olan birËeyin nas›l
daha deÊerli birËey úretebildiÊini aÔ›klamak zordur.

Fosil Babalar
Maddeci bilim adamlar›, incenin kabadan geldiÊini dúËúnúr-

ler. Bu ters bir durumdur. DoÊrusu bunun aksidir. "Fosil-baba-
c›l›k" deÊil "Tanr›-babac›l›k". Onlar›n teorisi "fosil-
babac›l›k"d›r: fosil herkesin babas›d›r. Bilim adamlar› herËeyin
yukar›ya doÊru hareket ettiÊini dúËúnúrler. Bu doÊru deÊildir.
HerËey aËaÊ›ya iner. Bu Bhagavad-gÏtå'da anlat›l›yor (15.1)

urdhva-mølam adhaè-ßåkham
aßvatthaì pråhur avyåyam
chandåìsi yasya paròåni
yas taì veda sa veda-vit

"Bu maddesel dúnya aÊac›n›n kókleri yukar›ya bakar, dallar›
ise aËaÊ›ya uzan›r. Bu aÊac›n yapraklar› Vedik ilahÅlerdir. Bu
aÊac› ve kókenini anlayan kiËi Vedalar'› gerÔekten bilendir."
O hÕlde, Vedik bilgiye góre, herËey yukar›dan aËaÊ›ya hareket
eder, aËaÊ›dan yukar›ya deÊil.

Ruhu madde yaratmaz; aksine ruh en kúÔúk zerresinde
madde kavram›n› bar›nd›r›r. Bu egzama gibidir, bir hastal›k-
t›r. Dúnya, saÊl›kl› bedende egzama gibidir. Vedantik anlay›Ë
bóyle der. EÊer taË ruhu úretebilseydi, bu gerÔekten de hari-
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kulade bir mucize olurdu, ama ruhun taË kavram›n› oluËturdu-
Êunu dúËúnmek bizler iÔin daha kolay ve daha mant›kl›d›r.
Ruhta Ôok fazla kavram bulunur ve bunlardan bir tanesi de
taËt›r. Bunlar›n hepsi bilinÔ boyutunda oluËur. Ama taË›n ruhu
ya da bilinci úretebilmesi zordur, saÔmad›r, alg› ve mant›k d›-
Ë›d›r. DoÊrusu bunun tam tersidir; 'dúnya zihnin iÔinde, zihin
dúnyan›n iÔinde deÊil' diyen Berkeley'in teorisinde olduÊu
gibi. Bizleri bu maddesel dúnyaya getiren tek neden, gerÔek
olandan sapm›Ë olmam›zd›r. Bu sapman›n nas›l ve nerede
baËlad›Ê› úzerinde dúËúnúlebilir. Ama gerÔek olandan sapma,
bizleri bu sahte alana getirmiËtir. 

O hÕlde herËeyi bilinÔ úretir. BilinÔ ebedÅdir; bu dúnya
ebedÅ deÊildir, geÔici bir úrúndúr ve geÔici olan taË ebedÅ bi-
linci yaratamaz. Saf bilinÔ ebedÅ óznedir (nitya sanåtana).
Úrún deÊil, úrún yaratand›r. Eter ateËi ve topraÊ› úretebilir
ama toprak eteri úretemez. Ínce olan kaba olandan daha etkin-
dir. Kaba olan ikincil ónemdedir. Ruh, åtmå, birinci derecede
óneme sahiptir. HerËeyin baËlang›c› bilinÔ olmal›d›r; baËlan-
g›Ô noktas› ilgi gósteren taraftan baËlamal›d›r. Ruh ilgiyle do-
nanm›Ët›r, taË›n ise ilgisi, plan› veya projesi yoktur. Oysa
herËeye yay›lm›Ë bir plan ve amaÔ vard›r ve ónemli olan da
odur. Mutlak'›n, ózgún unsurun sahip olduÊu ózellik bu
dúËúnceye góre deÊerlendirilmelidir. S›n›rl› ózelliÊe ve kapa-
siteye sahip bir nesne nihai neden olamaz. Yaln›z s›n›rs›z
niteliÊe ve kapasiteye sahip olan Ëey bútúnún nedeni olabilir.
Bu daha akla yak›n bir dúËúncedir. Bilim bunu farketmek
zorundad›r. Bu bak›mdan, bilimin yavaË yavaË felsefeyle
buluËmaya Ôal›Ët›Ê›n› dúËúnenler var.

Karmik Bumerang
Maddeci bilim, yaln›zca maddesel dúnyan›n Ôemberini ge-

niËletiyor. Oysa sómúrme eÊilimini art›rmak bize yard›mc›
olamaz. Bilim doÊadan gúÔ ódúnÔ al›yor, gúÔ gasp ediyor.
Newton'a góre: "Her eylemin karË›s›nda ona eËit ve z›t bir ey-
lem vard›r." Bizler bu gerÔeÊin bilincinde olmal›y›z. Burada-
ki edinimlerimiz bir hiÔtir: bumerang gibi, s›f›ra dónecektir.
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O hÕlde bilimsel geliËme geliËme deÊildir. Yanl›Ë yónde "ge-
liËmedir". Asl›nda, her canl› varl›Ê›n baËta gelen ilkesi kendi-
sini kurtarmakt›r. Ílk ilke budur ve baËlang›Ô noktam›z da bu
olmal›d›r.

Upani£adlar’da Ëóyle denir, asato må sad gamayo tåmaso
må jyoti gamayo mùtyor må amùta gamayo: "Ben ólúmlúyúm;
beni ebedÅ yap. Ben cahilim, bilgisizlikle doluyum; beni bili-
me, bilgiye gótúr. Ve ac›lar›n tehdidi alt›nday›m; beni mutlu-
luÊa yónelt." AraËt›rma Ôal›Ëmam›za bu úÔ aËamadan baËla-
mal›y›z; kiËi kendisini ve dúnyay› nas›l kurtarabilir; karanl›k
nas›l yok edilir ve ayd›nl›Êa ulaË›l›r; ac› nas›l yok edilir ve na-
s›l nektar›n; ebediyet, bilgi ve mutluluÊun (sac-cid-ånandam,
satyam, ßivam, sundaram) gúzel yaËam› tad›labilir.

Bilim Kendisini Yer
AraËt›rmam›z›n Ôizgisi bu olmal›d›r; bunun d›Ë›ndaki bú-

tún sorgulamalar sahtedir. Bu sózde bilimsel araËt›rmalar
boËa Ôabad›r. Íntihard›r. Atom úzerinde araËt›rma yapanlar,
bu túrlú bilimin kendi kendini yediÊini yak›nda kan›tlayacak-
lar; bu túrlú bilim kendi kan›n› emiyor. Kendi etiyle, arka-
daËlar›n›n etiyle besleniyor. Maddesel bilimin bilgisi bilgi
deÊildir. Bizler yaËamsal olan saf ve gerÔek bilgiyle tan›Ëmak
zorunday›z. Kendimizi ve baËkalar›n› o bilgiye yoÊunlaËt›r-
mal›y›z, karanl›Ê› yok edip ayd›nl›Ê› getirmeliyiz, ac›y› yok
edip ebedÅ bar›Ë› oluËturmal›y›z.

Bilim sómúrúnún yetkilerini geniËletmek demek deÊildir;
Ôúnkú bunun tepki yaratacaÊ› Ôok iyi biliniyor. Sómúrú alan›-
m›z› geniËlettikÔe bizler de kaÔ›n›lmaz olarak sómúrúleceÊiz.
EÊer bir kiËi bilerek suÔ iËlerse o zaman cezas› daha fazla
olur. Bu nedenle, sózde bilimsel ilerleme intihard›r. Ve aÔ›kÔa
ispatlanm›Ët›r: Ëu anda dúnyaya egemen olan úlkeler birbirle-
rini atomik silahlarla, bilim adamlar›n›n en ústún úrúnleriyle,
tehdit ediyorlar.
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Nótron Bombas›: Ólúm IË›n›
Atom bombas› ve nótron bombas› aras›ndaki fark nedir?

Nótron bombas› insanlar› óldúren ama yap›lara zarar ver-
meyen ólúm ›Ë›n› gibi birËeydir. Nótron bombas›: insan yok
olacak, evler, binalar ve diÊer herËey geride kalacak. Yatak
kalacak, mobilya, herËey kalacak, sadece yaËam gidecek, be-
denler Ôúrúyecek. Nótron bombas›n›n etkisi budur.

Ve muzaffer olanlar bútún bu Ëeylerden zevk almaya gele-
cekler. Ólú bedenleri kald›rmak zorunda kalacaklar ve o yer-
leri kendi adamlar›yla dolduracaklar. Bu, sómúrú mekÕn›nda-
ki etki ve tepkidir.

ÍËte bu yúzden bu uygarl›k, intihar uygarl›Ê›d›r. Uygarl›k
kókúne kadar ÔúrúmúË durumdad›r. Onlar, doÊay› insan top-
lumunun Ô›kar› iÔin sómúrúyorlar oysa bu, kuruËuna kadar
faiziyle birlikte ódenmesi gereken bir borca girmek demektir.
Kendileri buna inanmad›klar› iÔin iyileËmeleri sóz konusu
deÊildir. Bu borcu ódemeye zorlanacaklard›r; doÊa onlar›
affetmez. DoÊa bir bilgisayar gibi hesap yapar. O hÕlde, bu
uygarl›k anti-uygarl›kt›r; tamamen kokuËmuËtur, ruh dúnyas›-
n› gózlerden saklar, ruh dúnyas›na ihanettir. Oysa bizim poli-
tikam›z farkl›d›r: sade yaËa, yúksek dúËún.

Bizim politikam›z kótú pazarl›ktan en iyi Ëekilde yararlan-
mak olmal›d›r. Her nas›lsa buraya gelmiË bulunuyoruz, o
hÕlde zaman›m›z› ve enerjimizi óyle kullanmal›y›z ki bu dún-
yadan en az sómúrúyle Ô›k›p gidelim.

— Yay›nc›n›n notu: bu górúËmeden k›sa bir súre sonra  Dr.
Murphey, çrÏla çrÏdhara Maharaj'dan inisiasyon alarak
óÊrencisi oldu.
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Ruhun
KaynaÊ›

Ínsan ÔaÊlar boyu ruhun kaynaÊ›n› araËt›rm›Ët›r. Bu k›sa
bólúmde çrÏdhara Mahåråja, bútún sorular iÔinde en yaËam-
sal olan Ëu sorulara cevap veriyor: "Ben kimim? Nereden
geldim?"

"Ruh bu dúnyada ilk olarak nas›l górúndú? Bu maddesel
dúnyaya, ruhanÅ varoluËun hangi evresinden dúËtú?" Bu, ón
bilgi gerektiren kapsaml› bir sorudur.

Bu dúnyaya gelen iki s›n›f ruh, jÏva vard›r. Bir s›n›f, nitya-
lÏlå iÔin yani Kù£òa'n›n ebedÅ oyunlar› iÔin ruhanÅ Vaikuòéha
gezegenlerinden gelir. DiÊer s›n›f ise yap›sal ihtiyaÔ
nedeniyle gelir.

Brahmajyoti, ay›rt edilmeyen marjinal (s›n›rsal) boyut,
sonsuz jÏva ruhun, yani birbirinden ay›rt edilemez ózellikteki
atomik ruhanÅ zerrelerin kaynaÊ›d›r. Tanr›'n›n aËk›n
bedeninin ›Ë›nlar› brahmajyoti olarak bilinir ve brahmajyoti-
nin ›Ë›n› jÏvad›r. JÏva ruh, o ayd›nl›Ê›n iÔerisinde bir atomdur
ve brahmajyoti sonsuz say›daki jÏva atomlar›n úrúnúdúr. 

Genellikle, ruhlar canl› ve geliËen brahmajyotiden
yay›l›rlar. Brahmajyotinin iÔindeyken dengeleri bir Ëekilde
bozulur ve hareket baËlar. Ay›rt edilmeyenden ay›rt edilen
baËlar. Tekdúze bilincin boË sayfas›ndan, bilinÔli bireysel bi-
rimler ortaya Ô›kar. JÏva bilinÔli olduÊu iÔin ózgúr iradeye
sahiptir. Bu yúzden marjinal pozisyondan, ya sómúrú taraf›n›
ya da adanm›Ël›k taraf›n› seÔer.

Dórt



Kù£òa bhuli sei jÏva anådi bahirmukha. Anådi baËlang›c› ol-
mayan demektir. Bizler sómúrú úlkesine girince, zaman, me-
kÕn ve dúËúnce faktórúne dahil oluruz. Ve sómúrmeye
baËlay›nca, negatif borÔ úlkesindeki etki ve tepki devreye gi-
rer. Efendiler olmak iÔin Ôaba harcasak da kaybedenler oluruz.

Goloka ve Vaikuòéha'n›n hizmetkÕrlar› da brahmaòàan›n,
maddesel evrenin s›n›rlar› iÔinde górúnúrler, oysa bu sadece
bir oyundur, lÏlåd›r. Onlar salt Lord’un oyunlar›nda rol almak
iÔin daha úst boyuttan gelirler ve sonra dónerler. DúËmúË ruh-
lar ise brahmajyoti iÔerisindeki marjinal pozisyondan gelirler,
Vaikuòéha'dan deÊil.

Ruhun maddesel dúnyadaki ilk durumu Brahmå'n›n,
yarat›c›n›n durumuna benzer. Sonra, karmas› onu kaplan gibi
bir hayvan›n bedenine taË›yabilir, orada kaplans› zihin
yap›s›na búrúnúr. Veya bir aÊac›n ya da bir sarmaË›Ê›n
bedenini al›r; orada farkl› izlenimlerle sarmalan›r. Bu Ëekilde
kiËi etki ve tepkiye kar›Ëm›Ë olur. Durum karmaË›kt›r; Belli
bir atomun tarihsel detaylar›n› incelemek gereksizdir. Bizler
genel olanla yani; saf bilinÔ nas›l maddesel kavrama dónúËúr,
bununla ilgileniyoruz.

Bilincin Elektronlar›
Madde ruhtan baÊ›ms›z deÊildir. Bizler sonsuz say›da kú-

Ôúcúk ruhanÅ ›Ë›nlar, bilinÔ elektronlar› hÕlinde brahmajyoti-
deki s›n›rsal enerjide dengedeyizdir. BilinÔ, ózgúr iradeye sa-
hip olmak demektir, Ôúnkú ózgúr irade olmadan bilinÔ ortaya
Ô›kmaz. Atomik zerre boyutundaki bilinÔ Ôok zay›f iradeye
sahiptir ve baz› jÏvalar, ózgúr iradelerini yanl›Ë kullanarak
Ëanslar›n› maddesel dúnyada denerler. Onlar yúce otoriteye
boyun eÊmeyi reddettiler; yónetmek istediler. Bu yúzden, jÏva
bu hastal›kl› yónetme dúËúncesiyle sómúrú dúnyas›na girer.
Bhagavad-gÏtå'da (7.27) Ëóyle denir:

icchå-dvesa samutthena
dvandva-mohena bhårata
sarva-bhøtåni saìmohaì
sarge yånti parantapa
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"JÏvada kaba Ëekilde, iki ilke uyan›r: nefret ve arzu. Sonra, za-
man iÔerisinde, ruh maddesel dúnya ile kar›Ëmak úzere
aËaÊ›ya iner." Ónce kaba Ëekliyle sempati ve antipati geliËir;
bu, tomurcuktan iki yapraÊ›n f›Ëk›rmas› gibidir. Ve yavaË ya-
vaË bu iki Ëey bu maddesel dúnyaya derinlemesine dalmam›-
za yard›mc› olur. Ruh sómúrú dúnyas›ndan emekli olduktan
sonra, ruh-can olarak brahmajyotideki ilk konumuna dónebi-
lir. Ama eÊer daha ónceki adanm›Ël›k faaliyetleriyle kendini
adamaya eÊilim kazanm›Ësa orada kalmaz; brahmajyotiyi
delip geÔer ve Vaikuòéha'ya yónelir.

Ruh neden adanm›Ël›k dúnyas›na deÊil de sómúrú dúnya-
s›na gelmiËtir? Bunu onun yarat›l›Ë›ndan kaynaklanan ve
ózgúr iradeye sahip yap›s›na baÊlamak gerekir. Bu ózgúr bir
seÔimdir. Bhagavad-gÏtå'da onaylanm›Ët›r ki (5.14):

na kartùtvaì na karmåni
lokasya sùjati prabhuè
na karma-phala-saìyogam
svabhåvas tu pravartate

"Sómúrú úlkesine girmekten ruh sorumludur." Sorumluluk
ruha aittir, aksi hÕlde ruhun umutsuz durumundan Lord
sorumlu olurdu. Oysa Kù£òa, ruhun maddesel dúnyaya tutsak
olmas›ndan, yarat›l›Ë›ndan gelen ózgúr iradenin sorumlu ol-
duÊunu sóyler. Ruh bilinÔtir ve bilinÔlilik ózgúrlúÊe sahip
olmak demektir. Ruh atomik olduÊu iÔin ózgúr iradesi kusur-
lu ve savunmas›zd›r. O ózgúr iradenin sonucuna góre baz›lar›
maddesel dúnyaya gelirler, baz›lar› ise ruhanÅ dúnyaya gider-
ler. O hÕlde sorumluluk bireysel ruha aittir.

Hata Yapma Hakk›
Bir zamanlar, Hintli bir politik lider, çyåmasundara

Cakravarti, ruhanÅ óÊretmenimiz Prabhupåda'ya sordu; "Tanr›
neden jÏvaya bóylesine ózgúrlúk bahËetti?" Prabhupåda ona
Ëunlar› sóyledi, "Siz ózgúrlúk iÔin savaË›yorsunuz. Ózgúrlú-
Êún deÊerini bilmiyor musunuz? Ruh, ózgúrlúk olmadan, salt
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maddeden ibarettir." Ózgúrlúk bize doÊru ya da yanl›Ë yapma
seÔeneÊini sunar. Bir zamanlar Gandi, Íngiliz otoritelerine
Ëóyle demiËti, "Bizler ózgúrlúk istiyoruz." Onlarsa Ëóyle
cevaplam›Ëlard›, "Siz kendinizi yónetmeye uygun deÊilsiniz.
Uygun hÕle geldiÊiniz zaman veririz." Sonunda Gandi onlara
dedi ki, "Biz hata yapmak iÔin ózgúrlúk istiyoruz." O hÕlde
ózgúrlúk sadece doÊru yónde hareket etmeyi garanti etmez;
ózgúrlúÊún deÊeri doÊru ve yanl›Ëtan baÊ›ms›zd›r. 

Ózgúr irade ancak Mutlak GerÔekle beraber olduÊu zaman
mutlakt›r. Bizler sonlu olduÊumuz iÔin ózgúr irademiz de
zerre kadard›r. Hata yapma olas›l›Ê› vard›r. Ílk seÔimimiz ege-
men olmakt› ve bu yúzden, zaman iÔerisinde egemenlik dún-
yas›na geldik. Bu ilk eylemin sonucu olarak diÊer Ëeyler
geliËmiËtir. Dolay›s›yla túrler de, yar› tanr›lardan, daha
aËaÊ›daki aÊaÔlara ve taËlara kadar farkl› mertebelerde s›ra-
lanm›Ët›r. Sudan bedenler, gazdan bedenler; burada bulabil-
diÊimiz herËey bu Ëekilde evrimleËmiËtir. Herhangi bir
embriyo formunun geliËimini harekete geÔiren ilke ruhtur ve
herËey ruhtan evrimleËir.
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Ólúmlú Olan›n
Ótesindeki Bilgi

Ólúmlú olan›n ótesindeki bilgi doÊru bilgidir. Maddesel
bilginin hiÔbir deÊeri yoktur, Ôúnkú dayan›kl› deÊildir. Kal›c›
bilgi iÔin baËka yerde araËt›rma yapmal›y›z. GerÔek bilgi den-
gelidir; saÊlam bir temele sahiptir, Vedik eÊitim o bilginin
nas›l kazan›lacaÊ›n› ele al›r. Veda sózcúÊú, "Bil" anlam›na
gelir. Neden bilmen gerekir, hiÔbir gerekÔe gósterilmez,
hiÔbir aÔ›klama yap›lmaz: sadece "Bil."

RuhanÅ mekÕnda kuËku olmad›Ê› iÔin, kand›rmak imkÕn-
s›zd›r. Bu basit, dolays›z bir al›ËveriËtir — "Bil." O aËk›n me-
kÕnda herkes en gúvenilir dosttur ve davran›Ëlar›nda hiÔbir
leke, púrúz yoktur. Orada hiÔbir kand›rmaca eÊilimi mümkün
deÊildir, bu nedenle de kuËku yoktur. Burada, yanl›Ë anlama
ve kuËku mekÕn›nday›z, bu nedenle herËeyi incelemek isteriz.
Bizler herkesin birbirini kand›rd›Ê›, savunmas›z ve bozuk bir
mekÕnda yaË›yoruz. BaËkalar›na gúvenemeyiz, Ôúnkú bizi
aldatabilirler. Oysa kand›rman›n bilinmediÊi yerde iliËkiler
basit ve dúrústtúr. Bu nedenle, o mekÕndan gelen óneriler iÔin
herhangi bir neden ileri súrúlmez. Èimdi, soru Ëudur; o túrlú,
gerÔek, kapsaml› ve yan›lt›c› olmayan bilgiye nas›l ulaËmal›?
Bhagavad-gÏtå'da (4.34) Kù£òa der ki:

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

BeË



Ólúmlú olan› aËan bilgiyi óÊrenmek iÔin kendini tan›m›Ë bir
ruha yaklaËmal›s›n›z, onu ruhanÅ óÊretmeniniz olarak kabul
etmelisiniz ve ondan inisiasyon almal›s›n›z. Boyun eÊerek
soru sormal› ve ona hizmet sunmal›s›n›z. Kendini tan›m›Ë
ruhlar size bilgi aktarabilirler Ôúnkú gerÔeÊi górmúËlerdir."

Yúksek Bilgi 
Bizler bilgi úlkesine; teslimiyetle, dúrústÔe soru yónelterek

ve hizmet tavr› iÔinde yaklaËmal›y›z. O mekÕna kólelik zihni-
yetiyle yaklaËmal›y›z. Daha úst bilgi, daha alt statúdeki kiËiye
hizmet etmez. EÊer múkemmel bilgi istiyorsak o zaman Yúce
Lord'a hizmet etmek zorunday›z. O bizleri Kendi amac› iÔin
kullan›r; biz onu deÊil. Bizler bu maddesel dúnyada ózneler
olabiliriz ama o mekÕn›n súper bilgisi taraf›ndan kullan›lmak
iÔin nesne olmak zorunday›z. EÊer o úst bilgi ile baÊlant› kur-
mak istiyorsak, bu tav›rla yaklaËmal›y›z. 

Praòipåta, buradaki deneyimimi tamamlad›m anlam›na
gelir; bu dúnyadaki herhangi birËey beni Ôekmiyor veya bek-
lentim yok. ÍËte o zaman, paripraßna, yani dúrúst, itaatkÕr ta-
v›rla ve samimi bir hevesle; karË› Ô›karak, kafa tutarak deÊil
tevazu iÔinde soru sorma gelir; aksi hÕlde múkemmel bilgi
bize inmek iÔin Ôaba harcamaz. Kù£òa zaten Kendi iÔinde
tamd›r, bu bak›mdan bizler Onun úlkesine, salt Onun amac›-
n› gerÔekleËtirmek iÔin girmek zorunday›z. O bize tÕbi ola-
maz, Ôúnkú bizler k›t deneyime ve alt dúzey doyum anlay›Ë›-
na sahip ufak insanlar›z. Onu yónetemeyiz; eÊer sadece Onun
taraf›ndan yónetilmek istiyorsak Ona yaklaËabiliriz. O hÕlde,
gerÔek bilginin geliËtirileceÊi yerde bóyle bir ortam yarat›l-
mal›d›r. O bilgi yúcedir ve maddesel kavray›Ëa, ólúm dúnya-
s›na tÕbi olamaz. O sac-cid-ånanda'd›r. Sat yenilmez varoluË
demektir, cit bilinÔ demektir ve ånanda gúzellik ve zevk
demektir.

"Ben kendimi Ëu anki maddesel dertlerimden kurtarmal›-
y›m ve mutlu bir Ëekilde yaËayabileceÊim doÊru bir yer ara-
mal›y›m." Bu karara vard›ktan sonra, daha úst dúnyan›n gúve-
nilir bir arac›s›n› aramam›z ve ona Ëu anki hoË olmayan
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ortamdan nas›l kurtulacaÊ›m›z› dan›Ëmam›z gerekir. çrÏmad-
Bhågavatam'da (11.3.21) Ëóyle denir:

tasmåd guruì prapadyeta
jijñasuè ßreyaè uttamam
ßabde pare ca ni£òåtam
brahmaòy upaßamåßrayam

"GerÔek iyi kavram› nedir ve kim gerÔeÊin gúvenilir arac›s›
olarak kabul edilir? Íyi niyetli sorgulay›c›; yukar› úlkeden in-
miË olan kutsal metin hakk›nda bilgisi olan, daha ústún
gerÔeÊin teorik ve uygulamal› bilgisine sahip olan kiËiye yak-
laËmal›d›r Ôúnkú samimi olan óÊrenciye doÊru bilgiyi bóyle-
sine nitelikli bir manevÅ óÊretmen aktarabilir.” Muòàaka
Upani£ad'da da (1.2.12) belirtilmiËtir:

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

"AËk›n bilgiyi óÊrenmek iÔin óÊreti zincirinden gelen, Mutlak
GerÔeÊe yoÊunlaËm›Ë, gerÔek bir ruhanÅ óÊretmene
yaklaËmak gerekir."

Bu ayette, tata sózcúÊú, "bundan sonra" demektir. KiËi he-
saplar›n› tamamlay›nca Ëóyle dúËúnúr, "Ëu doÊum, ólúm,
yaËl›l›k ve hastal›k dúnyas›ndaki yaËam yaËanmaya deÊmez.
Efendi gibi yaËayacaÊ›m daha iyi bir dúnyaya sahip olmal›-
y›m. Ólúm her an herËeyi yutuyor. DoÊum, ólúm yaËl›l›k ve
hastal›k — bútún bu dertler buradaki ihtiraslar›m›
gerÔekleËtirmeme engel oluyorlar. Ben koËulsuz olarak farkl›
birËey istiyorum." ÍËte o zaman, sorumluluÊu kendi omuzlar›-
na alarak, guruya hiÔbir s›k›nt› vermeden ve fakirliÊi, kótú
beslenmeyi ve daha pek Ôok zorluÊu góze alarak, guruya
yaklaËacakt›r. Bu ózgúr bir al›ËveriËtir. Bu gurudevaya birËey
vereceÊi anlam›na gelmez, ancak adak iÔin, eÊitim iÔin
gerekli olan› ay›racak ve kendi pahas›na manevÅ óÊretmene
yaklaËacakt›r. 
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Ses Arac›l›Ê› Íle Bilgi
Ve gurunun konumu ne olmal›d›r? Guru kutsal metinleri,

ßruti-ßåstray› iyi bilmelidir, yani sadece ses arac›l›Ê›yla, dik-
katle ve ciddiyetle duyarak (ßrotriyaì brahma ni£éham) elde
edilen bilgiye sahip olmal›d›r. 

Brahma ni£éham, "brahman'da, ruh-can'da yer alan ve
evrenin nedensel durumuna aËina olan," demektir. Bu
Upani£adlar’da anlat›lm›Ët›r: yato vå imåni bhøtåni jåyante
yena jåtåni jivanti yat prayanty abhi£amvißanti tad brahma
tad vijijñåsa (Taittiriya Upani£ad 3.1). "Yúce Brahman bútún
varl›klar›n kaynaÊ› ve bar›naÊ›d›r. Bir yarat›l›Ë olduÊu zaman,
onlar› ózgún durumlar›ndan ay›r›p ortaya Ô›kar›r ve yok oluË
zaman›nda onlar› yutar. Yarat›l›Ëtan sonra herËey Onun mut-
lak kudreti alt›nda bulunur ve yok oluËtan sonra herËey dónúp
tekrar Onda durur." Bunlar Vedik ilahÅlerin kan›tlar›d›r.

yasmin vijñåte sarvam evam vijñåtam bhavati
yasmin pråpte sarvam idam pråptam bhavati

"Onu bilince, herËey bilinir — Onu elde edince, herËey kaza-
n›l›r." Bizler Brahman hakk›nda bilgi almaya geldik. O en
búyúk ve herËeyi dúzenleyen ilkedir ve onu bilince var olan
herËeyi bilebiliriz. Buna imkan vard›r; imkans›z deÊildir.
Upani£adlar der ki, "EÊer herhangi birËey bilmek istiyorsan,
o zaman bútúnú bil. Bútúnún yap›s› nedir? HerËey ondan
gelir, herËey Onun taraf›ndan yónetilir ve herËey yeniden Ona
dóner. O Brahman'd›r; o hÕlde onu óÊrenmeye Ôal›Ë. EÊer onu
óÊrenebilirsen, herËeyi bileceksin."

Bu çrÏmad-Bhågavatam'da da aÔ›klan›r (4.31.14):

yathå taror mula ni£ecanena
tùpyanti tat-skandha bhujopaßåkhåè
prånopahåråc ca yathendriyånåì
tathaiva sarvarhaòam acyutejyå 
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"AÊac›n kókúne su verdiÊiniz takdirde nas›l bútún aÊaÔ
beslenirse ve mideye besin saÊlad›Ê›n›z zaman nas›l bútún
beden beslenirse, ilk neden Brahman hakk›nda bilgi kazan›r-
san›z o zaman var olan herËeyi bilebilirsiniz." Bu inanca
ßraddhå denir.

Vedånta-søtra, Vedalar›n gerÔek ózú, athåto brahma
jijñåsa der: "Vedalar›n karma-kåòàa bólúmúnde, JaiminÏ
taraf›ndan ónerilen meyvesel faaliyetlerle iËiniz bittiÊine
góre, art›k sizden Brahman hakk›nda bilgi edinmenizi istiyo-
ruz." Bu çrÏmad-Bhågavatam'da aÔ›klanm›Ët›r (1.1.1):
janmådy asya yato 'nvayåd itarathaß cårthe£v abhijñaè svaråt:
"ArkadaËlar, ilk neden hakk›nda bilgi edinelim; onun yap›s›
óyledir ki górebildiÊimiz herËey ve tasavvur edebildiÊimiz
herËey Ondan kaynaklan›r. O, herËeyin dolayl› ve dolays›z
gerÔek nedenidir." HerËeyin yarat›l›Ë›ndaki ve muhafaza
ediliËindeki amac› yaln›z O bilir. HerËeyin nereye gideceÊini
yaln›z O bilir. O gerÔeÊin fark›nda olan yaln›z Odur —
baËkas› deÊil.

Arthe£v abhijñaè svaråé; varoluËtaki her olay›n anlam›n› O
bilir ve O baËkalar›na herhangi bir aÔ›klama yapman›n úzerin-
dedir, anlam›na gelir. O herhangi bir yasaya ya da baËka
birine karË› sorumlu deÊildir. O mutlakt›r ve baÊ›ms›zd›r.

Vedik Vahiy
Ve biz bunu nereden biliyoruz? O Kendisi hakk›ndaki

bilgiyi Vedalar arac›l›Ê› ile yaym›Ët›r. Brahma, Veda
anlam›na gelir. Bóylece Vedik bilgi, ilham yoluyla yani vahiy
ile, ilk canl› varl›Êa, dúnyan›n yarat›c›s› Lord Brahmå'ya
(tene brahma hùdå ya ådi kavaye) aktar›ld›. Dúnyadaki bilim
adamlar›, bu túrlú bilginin stratejisini, yap›s›n› anlamaktan
acizdirler. Vedik bilginin yaËamsal ve temel noktalar›n›,
órneÊin bir Ëeyin bir baËka Ëeye dónúËmesini (muhyanti yat
sørayaè) anlayamazlar. Su gaza dónúËebilir, gaz etere dónú-
Ëebilir, toprak ›s›ya dónúËebilir: bu dúnyan›n varoluËunu bóy-
le bir iËleyiËle anlayabiliriz (tejo våri mùdåì yathå vinimayo
yatra tri-sargo mù£å), Ôúnkú bu dúnya Lord'un enerjisinin
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dónúËúmú ile vúcut bulur. Bu dónúËúm doÊan›n úÔ hÕlini,
tamas, rajas ve sattvay› kapsar. Tama sert, duraÊan maddedir.
Raja enerji demektir ve sattva ruhtur, ›Ë›kt›r, bilgidir. Dolay›-
s›yla, bu dúnya dónúËúmle yarat›lm›Ët›r.

Onun, Kendi bilgisinin ›Ë›n› ile ayd›nlanan mekÕn›nda,
yan›lg› veya yanl›Ë anlama olas›l›Ê› bulunmaz. (dhåmnå
svena sadå nirasta-kuhakaì satyaì paraì dhÏmahi). Bu me-
kanda ise yanl›Ë anlama yúzúnden aldan›yoruz. Bútún dúnya-
n›n yanl›Ë alg›lama, sahtekÕrl›k ve yanl›Ë hesaplama ile dolu
olduÊu bir varoluË boyutuna girdik. HÕlihaz›rda måyå dúnya-
s›nda yaË›yoruz. Måyå, må-yå demektir; "O deÊil." BirËey
górúyorum ama asl›nda o baËka birËey.

Bhagavad-gÏtå'n›n orjinal Sanskrit metni, túm Vedik bilginin
ózú, bilge Vyåsa taraf›ndan elli yúzy›l ónce Himalayalar’da kayde-
dildi.



GerÔek: Kendi BaË›na ve Kendisi ÍÔin
îßåvasyam — herËey Tanr› iÔindir. Bu Hegelci teoridir:

gerÔek kendi baË›na ve kendisi iÔin. Hegel Ídeal Realizmin
kurucusudur, dolay›s›yla Ëóyle der, "GerÔek kendi baË›nad›r
ve kendisi iÔindir." "Kendi baË›na," O Kendi Kendisinin
nedenidir anlam›na gelir; Onu kimse yaratmad›. Aksi hÕlde,
Onu her kim yaratm›Ësa o óncelikli óneme sahip olurdu.
"Kendisi iÔin," demek, Tanr› sadece Kendi amac›n›
gerÔekleËtirmek iÔin var olur demektir. Bu evrensel gerÔektir:
herËey Onun iÔindir ve hiÔbir Ëey baËkas› iÔin deÊildir. Bu
bak›mdan, Ôevremizdeki Ëeyler bizim iÔin, bizim ulusumuz
iÔin ya da insanlar iÔin diye dúËúndúÊúmúz zaman bu yanl›Ë
bir deÊerlendirme olur ve bóyle yanl›Ë bir deÊerlendirmeye
dayanan bilgi tepki al›r.

"Her eylemin karË›s›nda ona eËit ve z›t bir karË› eylem var-
d›r." Ben birËey yerim. O Ëey de beni yemeye hak kazan›r.
Manu Saìhitå'da maìsaè sózcúÊú et iÔin kullan›l›r. Maì
"ben," demektir, saè, "o," demektir. Maìsaè, "ben — o,"
anlam›na gelir. Ne demek? Ben onu yiyorum ve daha sonra da
tepki olarak o beni yiyecek. Èu anda, ben onu yuttuÊumdan, o
da beni yutmaya hak kazanm›Ët›r. Temel olarak anlam› budur
— her eylem, ne túr olursa olsun, tepki al›r. Bhagavad-gÏtå'da
bu onaylan›yor (3.9): 

yajñårthåt karmaòo 'nyatra
loko 'yaì karma-bandhanaè
tad-artham karma kaunteya
mukta-saígaè samåcara

"EÊer yap›lan iË Vi£òu'ya adak olarak yap›lmazsa, kiËinin
kendi iËi tutsakl›Êa neden olur; bu nedenle Benim ad›ma Ôal›Ë
ve kendini etki ve tepkinin zincirinden kurtar." Bhagavad-
gÏtå der ki, yap›lan herhangi bir iË, ne olursa olsun, tepki ya-
rat›r. ÓrneÊin, bir hastaya bak›yor olabilirsiniz. D›Ë
górúnúËte, bu iyi birËeydir, ama hastaya, say›s›z bócek, aÊaÔ,
bitki ve hayvan›n óldúrúlmesiyle elde edilen ilaÔ veriyorsu-
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nuz. Hasta bak›c›l›Ê›n›n Ôok saf bir iË olduÊunu dúËúnúyorsu-
nuz ama Ôevrenin bozulmas›na neden oluyorsunuz; bunun be-
delini de ódemek zorundas›n›z. Bu bak›mdan, burada yapt›Ê›-
m›z hiÔbir Ëey múkemmel iyi olamaz. Alman filozof Kant
Ëóyle dedi, "Íyi niyet olmadan, hiÔbir eylem múkemmel iyi
olamaz." Ama bizim dúËúncemize góre, burada, bu maddesel
boyutta iyi niyet bile imkÕns›zd›r. Kant'a góre iyi niyet saf
birËeydir, o olmadan buradaki hiÔbir eylem múkemmel ola-
maz. Ama biz diyoruz ki dúnyada, góreli aÔ›dan bak›l›rsa, iyi
niyet bile imkÕns›zd›r Ôúnkú bizler yan›lg› Ôamurunda debe-
leniyoruz.

Saf bilgi sadece yukar›dan gelir ve bunu kabul etmeyi
óÊrenmemiz gerekir. ÍÔimizde bu túrlú anlay›Ë oluËunca, bu-
nun ad›na ßraddhå veya inanÔ denir. ÍnanÔ ise búyúk birËey-
dir. Èuna inanÔ beslemeliyiz ki bizler eÊer mutlak'a karË› gó-
revimizi yerine getirirsek o zaman, Ôevreye, ortama olan bú-
tún górevlerimiz, her yónúyle otomatik olarak gerÔekleËir
(kù£òa bhakti kaile sarva karma kùta haya). Kù£òa mutlu edil-
diÊi zaman bútún evren mutlu olur Ôúnkú Kù£òa iÔin deÊerli
olan kiËi, bútún evren iÔin deÊerlidir (yasmin tu£ée jagat
tu£éam priòite priòito jagat). AÊac›n kókúne su vermek
suretiyle, bútún yapraklar ve dallar nas›l otomatik olarak bes-
lenirse, Tanr›'ya karË› górevini yerine getiren kiËinin túm
górevleri de óyle, otomatik olarak gerÔekleËir.

Kù£òa'n›n AËk›n MekÕn›
HerËey Kù£òa iÔindir. Bizler de Onun iÔiniz (Ïßåvåsyaì

idaì sarvaì). GerÔek bilgi budur ve dúnyan›n gerÔek duru-
mu da bóyledir. Sómúrme eksik ve tepkiye yol aÔan bir
dúËúncedir; bizi borca sokar ve bu borcu daha sonra ódeme-
miz gerekir. Satyaloka'ya, maddesel evrendeki en yúksek
gezegene gidebiliriz ancak doÊay› sómúrerek borca girmiË
oluruz, aÊ›rlaË›r›z ve aËaÊ›ya ineriz. 

AËaÊ›ya indiÊimiz zaman diÊerleri bizi sómúrmeye gelirler
ve elimizdekini gasp ederler, ta ki borÔlar›m›z ódenene kadar.
Ard›ndan aÊ›rl›k kaybolur, hafifleriz ve yeniden daha yukar›-

62 çRî KûöôA’YI ARAYIÈ



daki gezegenler sistemine gideriz. Yukar›ya Ô›kt›Ê›m›z
zaman, daha alt konumda olanlar› sómúrúrúz. Bu Ëekilde, só-
múrme ve borÔ ódeme devaml› súrer gider. Bhagavad-gÏtå'da
(8.16) bu doÊrulanm›Ët›r:

åbrahma-bhuvanål lokåè
punar åvartino 'rjuna
måm upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

"Bu maddeler dúnyas›n›n iÔerisindeki túm gezegen sistemle-
ri, tekrarlanan doÊum ólúm yerleridir, oysa Benim úlkeme
ulaËan kiËi, Ey KuntÏ'nin oÊlu, bir daha asla doÊum almaz."
KiËi oraya gittiÊi zaman bir daha asla bu maddesel dúnyaya
dónmez (yad gatvå na nivartante tad dhåma paramaì
mama). Kù£òa'n›n mekÕn› nirguòad›r yani her túrlú maddesel
niteliÊe aËk›nd›r.

Bizler Ïßåvåsyam kavram›n› saÊlam bir Ëekilde yerleËtir-
meliyiz: herËey, bizler de dahil Yúce Lord iÔin vard›r. Hepi-
miz Onun hizmetkÕrlar›y›z ve herËeyi Onun hizmetinde kul-
lanmak úzere var›z. EÊer bizler yajña, adakta bulunmazsak,
yapt›Ê›m›z her iË bizleri bu madde ortam›na baÊlayacakt›r
(yajñårthåt karmaòo 'nyatra loko 'yaì karma-bandhanaè).
Ve Vedalar Ëóyle buyurur, yajño vai vi£òu: "Adak yaln›zca
Vi£òu, yani Kù£òa iÔindir." Bhagavad-gÏtå (9.24) Kù£òa'n›n
sózleriyle bunu doÊrular, "Her adaÊ›n zevk alan› Benim."
(ahaì hi sarva-yajñånåì bhoktå ca prabhur eva ca). Adak
úlke iÔin, toplum iÔin veya baËka herhangi birËey niyetine ol-
maz. Adak yaln›z Yúce Lord iÔindir. Onun niyetinedir. Ondan
daha eksik olan hiÔ kimse adaÊ› haketmez. O hÕlde, Ëu anki
etki ve tepki ortam›ndan, ancak eylemlerimizi sonsuzla iliËki-
lendirerek kurtulabiliriz. 

Bilgi, mutlakla iliËkiye geÔince, kirli olma ózelliÊini kay-
beder. O zaman tam bilgi elde edebiliriz ki bu da bizi prema-
bhaktiye Tanr› AËk›na yóneltir. HerËey Kù£òa iÔindir. O
herËeyin yegÕne zevk alan›d›r. O mutlak otokratt›r, O mutlak
iyidir. Bizler hepimiz Onun hizmetkÕrlar›y›z ve herËey Onu
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tatmin iÔindir. Bu anlay›Ëa ulaËmal›y›z. Vedik guru-kula sis-
temi bu doÊrultuda idrak edilmelidir.

Guru — Himalayalar’dan Daha AÊ›r 
Guru “aÊ›r” demektir. Guru "karanl›Ê› kovan," demektir;

"aÊ›r olan; herhangi bir óneriden etkilenmeyen," demektir.
GerÔek iÔindeki yeri óylesine saÊlamd›r ki, hiÔbir alternatif
bilgi ónerisi veya baËka túrden óneri onu yerinden k›p›rdata-
maz. OlduÊu yerde sabittir. O laghu olanlara, herkesin oyun-
cak bebek gibi yónettiÊi, Ôok hafif kiËilere yard›m edebilir.
Ancak bulunduÊu yerden asla k›p›rdat›lamaz. Orada, k›p›rda-
madan, Himalayalar’dan daha heybetli bir Ëekilde oturur ve
bilginin bútún gelip geÔici kavramlar›na góÊús gerer; saÊdan
soldan geÔenleri etkisiz k›lar ve mutlak bilginin evrensel ózel-
liÊini tesis eder. O, bútún yan›lg›lar› kovarak ve kalbin taht›na
mutlaÊ›n bilgisini yerleËtirerek Mutlak GerÔeÊin, Brahman'›n,
yúce bútúnún bilgisini aktar›r. Kadim Hindistan'›n Vedik
eÊitim sistemi guru-kula’da anlay›Ë budur.

Vedik eÊitim sistemi doÊru bilgiyi ele al›r; yar›m bilgiyi
deÊil. Bizleri bútún dertlerden kurtaracak ve en arzulanan du-
ruma yóneltecek olan bútúnún bilgisiyle uÊraË›r. Gúnúmúzde,
bilgiyi satabiliriz, oysa bu bilgi sat›lamaz. Entellektúel bilgi
pazara gótúrúlebilir, oysa bu bilgi pazara gótúrúlemez Ôúnkú
bu mutlak bilgidir. Vedik bilgi bize yaËam›m›z›n doyumunu
saÊlar, bunu elde edince daha búyúk bilgi peËinde oraya bura-
ya koËturma gereÊini art›k hissetmeyiz. 

Daha ónceleri, o bilgi guru-kula iÔerisinde, kadim Vedik
okulda óÊretilirdi. Vedik bilgi, yanl›Ë anlama, yanl›Ë deÊer-
lendirme ve sahte tarihsel kay›tlar alan›n›n d›Ë›ndan gelen bil-
gi demektir. Burada kayda geÔmiË kitaplar, geÔici gerÔeklerle
ve yanl›Ë alg›lamalarla doludur. Bóyle Ëeyler Ëu an iÔin yarar-
l› olabilir ancak bir súre sonra, hiÔbir iËe yaramayacak; dún-
yasal yasan›n hiÔbir geÔerliliÊi olmayacak ve herËey eriyip gi-
decek. Dúnya yok olacak. Madde yok olacak ve herËey etere
indirgendiÊi zaman, maddeye ait hiÔbir niteliÊin izine rastla-
yamayacaÊ›z. Havan›n, ›s›n›n veya baËka herhangi birËeyin
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izinden eser kalmayacak. Bu maddesel dúnyan›n yok oluËuy-
la birlikte geride aËk›n bilgiden baËka hiÔbir Ëey kalmayacak.

Adanm›Ël›k Úlkesi
Bhagavad-gÏtå'da (15.6) Kù£òa Ëóyle der, "Benim mekÕn›-

ma ulaËan bu maddesel dúnyaya asla dónmez (yad gatvå na
nivartante tad dhåma paramaì mama). Yok oluË, maddesel
dúnya mekÕn›nda devam edecektir, ama eÊer o úlkeye girmek
úzere bir vize elde ederseniz, eÊer o topraÊa girerseniz, asla
yanl›Ë kullan›lmazs›n›z. GúneË, ay ve y›ld›zlar hepsi yok
olunca, ebedÅ beniniz; adanm›Ë benliÊiniz Benim mekÕn›mda
gúvencede olacakt›r." Maddesel dúnya sómúrú úlkesidir;
ruhanÅ dúnya bunun tersidir — adanm›Ël›k úlkesidir. Ortada
brahmajyoti, sómúrú ve adanm›Ël›k aras›ndaki s›n›r Ôizgisi
bulunur.

Burada bu maddesel dúnyada, her birim sómúren yap›ya
sahiptir; orada ise tam tersi. Orada herËey bútúnúyle
Kù£òa'n›n hizmetine adanm›Ët›r ve hiÔbir Ëeyin eksikliÊi sóz
konusu deÊildir, aksine, Kù£òa'n›n hizmetine f›rsat vermek
iÔin ne gerekiyorsa, otomatik olarak gelir. Burada herËey
kåma, yani arzuya dayan›r, bu nedenle bu mekÕnda gerÔek
hizmet imkans›zd›r. 

Adanm›Ël›k úlkesinde sómúrúnún varolmas› mümkün
deÊildir, Ôúnkú oradaki her birim adanm›Ë birimdir.
Adanm›Ël›k úlkesinin aËaÊ› bólúmúnde, bir miktar hesap kitap
vard›r, korku ve sayg› mevcuttur. Oysa daha úst ortamda oto-
matik ve kendiliÊinden aËk vard›r: gitgide artan yoÊunluk ve
ciddiyette bir aËk Ôabas› vard›r. Ve biz Goloka Vùndåvana'da,
Kù£òa'n›n yúce úlkesinde bulunan gúzellik ve aËk›n cazibesin-
de kal›r›z. Ózet olarak, manevÅ óÊretmenlerimizin lútuflar›yla
anlayabildiklerimiz bunlard›r. Bizler, gurudevam›z›n Vedik
metinlerden ózellikle de çrÏmad-Bhågavatam'dan al›p bizlere
verdiÊi bu anlay›Ëa Ôok fazla baÊl›y›z. Bu anlay›Ë› çrÏ
Caitanya Mahåprabhu'nun Kendisi de, óÊretileri ve uygula-
malar› vas›tas›yla anlatm›Ët›r; ve Onun izinden giden
Vùndåvana'n›n alt› GoswåmÏ'si bu anlay›Ëa aÔ›kl›k getirdiler.
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Hindistan'›n
Alt› Felsefesi

Hindistan'da eskiye dayanan, alt› tane felsefÅ sistem bulun-
maktad›r. Birincisi, Kaòåda û£Ï'nin Vaiße£ika felsefesi yani
atom teorisidir. Ona góre herËey atomdan meydana gelmiËtir.
Pek Ôok atom birleËir ve bu dúnyay› oluËturur. Kaòa atomik
zerre anlam›na gelir. Çok fazla atomik zerre birleËmiËler ve
hiÔbir mant›Êa, uyuma veya bilince, hiÔbir Ëeye gerek duy-
maks›z›n, Ëans eseri bu dúnyay› oluËturmuËlard›r. Bu
birleËmelerin sonucunda burada bulduklar›m›z meydana gel-
miËtir. Kaòåda'n›n dúËúncesi bóyledir: bu dúnya atomik bir
dúnyad›r.

Bhaktivinoda ëhåkura, Kù£òa bilinci hareketinin on doku-
zuncu yúzy›ldaki kurucusu, bir Ëark›s›nda Ëóyle der: keßava!
tuyå jagata bicitra. "Ah, Lord Kù£òa'm! Górúyorum ki Senin,
yap›s›nda sonsuz ÔeËitlilik olan dúnyanda herËey mevcuttur.
Ama biz, Senden ayr› olduÊumuz iÔin her zaman úzúntú du-
yuyoruz. Durmak bilmeyen bir ›st›rap ak›nt›s› bizleri doÊum-
dan ólúme dek yutmuË bulunuyor; bóylesine bir mutsuzluÊun
ac›s›na katlanam›yoruz. Ve pek Ôok kurtar›c›: Kapila, Patañ-
jali, Gautama, Kaòåda, Jaimini, Buda kendi Ôózúmlerini su-
narak bize doÊru koËuyorlar."

Çózúmleme, Yoga ve Mant›k
Kapila, "Maddeyi Ôózúmle ve bútún bu ac›lardan kurtul,"

diyerek Såíkhya felsefesinin ‘Ôózúmleme’ sistemiyle
gelmiËtir. Patañjali yogayla gelmiËtir, "Hey, jÏvåtmå! Gel ve
Paramåtmå'yla tan›Ë! O zaman bu dúnyan›n túm ac›lar›

Alt›



senden uzaklaË›r. Paramåtmåyla, Yúce Ruhla baÊlant› kur."
Onun ónerisi de buydu.

Gautama mant›kla, nyåya ßåstra ile gelir: "Bir Yapan, bir
Yaratan vard›r ama kay›ts›zd›r. Bu dúnyay› yaratm›Ët›r,
o kadar; sonra b›rak›p gitmiËtir. Sen muhakemenin yard›m›y-
la yaËamak zorundas›n. Ak›l yúrútme becerini geliËtir ve
bútún davran›Ëlar›nda saÊduyulu ol. Ancak o zaman bu dún-
yada kendine yard›m edebilirsin. BaËka Ôaresi yok. Íyi bir
mant›kÔ› ol, o zaman ortam› mant›k gúcúyle kontrol edebilir-
sin ve mutlu olursun." Ve Kaòåda der ki: "Atomlar Ëans eseri
bir araya geldiler ve atomlar daÊ›l›nca geride hiÔbir Ëey kal-
mayacak. Neden dert ediyorsun? BoË ver. Kader nedir? HiÔbir
Ëey; ona ald›rma. Ve beden daÊ›ld›Ê› zaman, hiÔbir Ëey kal-
mayacak. O hÕlde neden yas tutal›m?"

Atomik Teori ve Karma
Ard›ndan, Jaimini, karma-mimaìsa teorisiyle Ëunlar› sóy-

ler, "Bizlerin bu dúnya ile, karmam›zla baÊlant›m›z› saÊlayan
Biri olabilir ama karma herËeydir. Tanr› tarafs›z bir
denetÔidir. Art›k bizlerle baÊ› kalmam›Ët›r. Karmam›za góre
ya geliËeceÊiz ya da dúËeceÊiz. O nedenle size bu faaliyetler
sal›k verilir. EÊer karman›za góre hareket ederseniz mutlu
olursunuz. Karmay› inkÕr etmek elbette imkÕns›zd›r; zaman
iÔerisinde karma phala yani karman›n sonucu azal›r ve biter.
Karmadan, iyi karmadan vazgeÔmeyin; kótú karmaya yónel-
meyin. Íyi karman›n karË›l›Ê› bir gún biter ama bu ónemli
deÊildir; yine iyi karma yapmaya devam edin; iyi sonuÔ sizi
cennette bekler ve mutlu bir yaËam›n›z olur. EÊer herhangi
birËey size dostÔa yaklaË›rsa iyi karman›zdan dolay›d›r. Tan-
r› vard›r ama kay›ts›zd›r. O size karman›za góre, iyi ya da kó-
tú Ëekilde hizmet verecektir. BaÊ›ms›z deÊildir." 

"Zihnini Erit" – Buddha
Ard›ndan Buddha'ya ait bir baËka felsefe s›n›f› gelir: "Zihin

sistemini, farkl› Ëeylerin bir araya gelmesi oluËturmuËtur.

68 çRî KûöôA’YI ARAYIÈ



Zihin sistemi yok olunca, hiÔbir Ëey kalmaz. Bu nedenle, bir
Ëekilde zihin sistemini eritmemiz gerekir. Ahiìsa, Ëiddetsizlik,
satya, doÊruluk ve benzeri Ëeyleri uygula."

Górúlmektedir ki bútún bu felsefeciler ya vazgeÔmekten
ya da sómúrmekten (bhukti, mukti) sóz ediyorlar. Ve farkl›
túrden búyúleyici tuzaklarla jÏva ruhu ele geÔirmeye Ôal›Ë›-
yorlar. Bhaktivinoda ëhåkura Ëóyle der, "Oysa ben anlad›m ki
bu adamlar sahtekÕrd›r. Hepsinde ortak olan bir yón var:
HiÔbirinde Sana adanm›Ël›Ê›n, Sana hizmetin zerresi yok. Bu
aÔ›dan hepsi birler. Onlar gerÔek iyiyi aktaramazlar. Onlar
Senin adanm›Ë hizmetine ve Senin yúceliÊine direnme
konusunda benzeËirler. Ve sonuÔ olarak bizleri kargaËaya terk
ederler. 

"Ama nihaÅ aÔ›dan bak›ld›Ê›nda górúyorum ki, onlar Senin
taraf›ndan górevlendirilmiË arac›lard›r; hastal›Ê› daha az aÊ›r
olan hastalar›n iyiliÊi iÔin, aÊ›r hastalar› baËka koÊuËa ay›r›r-
lar. Íyilerin yarar› iÔin umutsuz vakalar› bir yana ay›rmak,
Senin dúzenlemendir. O senin plan›nd›r; onlar Senin elinde
oyuncak bebek gibi oynuyorlar. Onlar Senin arac›lar›nd›r ve
Sana bir Ëekilde hizmet ediyorlar, Ôúnkú hiÔbir Ëey Senin d›-
Ë›nda deÊildir." Bhaktivinoda Ëóyle bitirir, "Ben onlara veda
ediyorum. Bútún bu sózde arac›lara belli bir mesafeden sayg›
góstereceÊimi kalbimde duyumsuyorum, ancak benim yegÕne
gerÔek sermayem Senin adanm›Ë kullar›n›n kutsal ayaklar›n-
daki tozdur. Ben, bútún umutlar›m›n kaynaÊ› olarak o toza
gúveniyorum. Benim bútún enerjim, onlar›n kutsal lotus
ayaklar›n›n tozunu baË›m›n úzerine koymak iÔindir. Bu bana
góre herËeydir."
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Hristiyanl›Ê›n
Ótesi

AËaÊ›daki sóyleËide, çrÏla çrÏdhara Mahåråja baz›
Amerikal› Hristiyan óÊrencilerle birlikte tanr› inanÔlar›n›
karË›laËt›r›yor. 

Hristiyan: Hristiyanl›Ê› Vai£òava bak›Ë aÔ›s›yla aÔ›klayabilir
misiniz?
çrÏdhara Mahåråja: Hristiyanl›k eksik Vai£òavizmdir; tam
olarak geliËmemiËtir ancak adanm›Ël›k inanc›n›n temelidir.
Biz orada, belli ólÔúde "YaËamak iÔin ól" ilkesiyle karË›laË›-
r›z, en az›ndan fiziksel olarak. Hristiyanlar Ísa taraf›ndan gós-
terilen idealin kendini feda etmek olduÊunu sóylerler. Bizim
deÊerlendirmemize góre ise bu, tam geliËmiË din anlay›Ë›
deÊil sadece temeldir. Tanr› Kat›n›n net olmayan, belirsiz bir
anlay›Ë›d›r: "Bizler Onun iÔin var›z." Ama ne ólÔúde? Hangi
biÔimde, ne túrlú bir tav›rla? Hristiyanl›kta bútún bunlar aÔ›k-
lanmam›Ë durumdad›r ve net deÊildir. HerËey, sanki uzaktan
bak›l›yormuË gibi bulan›kt›r. Belirli bir Ëekil almam›Ët›r. Órtú
tam olarak aÔ›lmam›Ët›r ki hizmetimizin hedefiyle yúzyúze
gelmemize izin versin. Tanr›'ya hizmet kavram› mevcuttur ve
buna ulaËmak iÔin gúÔlú bir itici gúÔ vard›r, bu bak›mdan
temel saÊlamd›r; ama temelin úzerindeki yap› net deÊildir,
bulan›kt›r ve mükemmel deÊildir.
Hristiyan: Hristiyanlar teslimiyet, hizmet ve herËeyi Tanr›'ya
verme dúËúncelerini severler.
çrÏdhara Mahåråja: Evet, bu ortakt›r. Ama kime teslim?

Yedi



ÓÊrenci: Hristiyanlar Ísa'n›n tek yol olduÊunu sóylerler.
çrÏdhara Mahåråja: Evet ve onun yolu "YaËamak iÔin ól,"
der, ama ne iÔin? Pozitif kazanc›m›z nedir? Tanr›'n›n hizme-
tindeki pozitif uÊraË›m›z nedir? Bizler sadece en ústún otori-
teye minnettarl›k iÔinde boyun eÊmekle kalmamal›, onunla
doÊrudan bir iliËkiye sahip olmal›, en kúÔúk detay›na kadar
Onun hizmetiyle uÊraËmal›y›z. Salt kendi yolumuzda gidip,
"Ey Tanr›, bize ekmeÊimizi ver," diye dua ederek, haftada bir
gún kiliseye gitmek yeterli deÊildir. Tam geliËmiË tanr› anla-
y›Ë›nda Tanr› iÔin yirmi dórt saat uÊraË vermek múmkúndúr.
Tanr› bizi gúnde yirmi dórt saat meËgul edebilir ve bizlerin o
duruma ulaËmam›z gerekir: Tam olarak onunla dolu olmak.
Bunun d›Ë›ndaki herËey o durumdan daha az ónemlidir.

Adem ve Havva: Çal›Ëmaya Zorlanmak
Hristiyan: Kù£òa bilincine Ôok yak›n olan baz› Hristiyan
gelenekleri var.
çrÏdhara Mahåråja: Temelde Ôok benzerler. HerËeyi Tanr›
iÔin feda etme anlay›Ë›na kat›l›yoruz. Ama O kimdir? Ben
kimim? Ve bizim iliËkimiz nedir? Hristiyanl›k bizlere sadece
bulan›k bir kavram verir.

Hristiyanl›k anlay›Ë›nda, Adem ve Havva teslim olduklar›
zaman yaËamlar›nda hiÔ sorunlar› yoktu. Ama sonra, bilgi
aÊac›n›n meyvesini tatt›lar; yani kendi Ô›kar› iÔin hesap yap-
ma; ve dúËtúler, ard›ndan Ôal›Ëma yaËam› súrmek zorunda
kald›lar. Orada Tanr›'yla olan iliËkimizle ilgili sadece genel
bir fikir verilmiË, oysa s›ra Tanr›'n›n ózelliklerini detayl› bir
Ëekilde tan›mlamaya ve hangi túr iliËkiler iÔinde ona yaklaË›l-
d›Ê›na gelince, Hristiyanl›k bize belirsiz bir fikir verir.

Bir zamanlar, baz› Hristiyan rahipler guru mahåråjam›za
mådhurya rasan›n (Tanr›'yla eË iliËkisinin) Hristiyanl›kta da
bulunduÊunu sóylediler. Orta ÔaÊlarda, Hristiyanlar aras›nda
Ísa'y› damat olarak górme modas› vard› ve Hz. Ísa'n›n damat
olarak kabul ediliËi úzerine bir de óykú bulunur. Onun iÔin
onlar mådhurya-rasan›n, eË iliËkisinin, Hristiyanl›kta da
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bulunduÊunu sóylerler. Prabhupåda onlara Ëóyle dedi, "Bu
iliËki Onun OÊlu iledir, Onun adanm›Ë kuluylad›r; Tanr› ile
deÊildir." OÊul; guru, kurtar›c› anlam›na gelir.

Baba, OÊul ve Ruh
Onlar›n Tanr› hakk›ndaki anlay›Ëlar› ÚÔlemeye dayan›r:

Baba olarak Tanr›, OÊul olarak Tanr› ve Ruh olarak Tanr›.
Ruhun en úst konuma sahip olduÊu dúËúnúlúr. EÊer óyle ise,
bu durumda Hristiyanl›k brahmavåda nirviße£a'da sona erer.
Anl›yor musun?
Hristiyan: Evet. San›r›m Brahman'›n, Tanr›'n›n varoluËunun
gayriËahsÅ yónú olduÊunu daha ónce aÔ›klam›Ët›n›z.
çrÏdhara Mahåråja: Baba olarak Tanr› demek, yaratan
Tanr› demektir. OÊul olarak Tanr› gurudur. Ve Ruh olarak
Tanr›, Hristiyanl›ktaki en yúce pozisyonu kapsar: Ruh Baba
kavram›n›n úzerindedir ve OÊul kavram›n›n úzerindedir. EÊer
durum bóyleyse, o zaman anlay›Ëlar› gayriËahsÅ Brahman'a
uygun dúËer.

Bana, bir zamanlar Almanya'daki bir tiyatro oyunundan
sóz etmiËlerdi. Oyunda Tanr›n›n Ëeklini góstermek zorunda
kalm›Ëlar, onun iÔin yúksekte bir balkona, oradan aËaÊ›ya ku-
manda eden, ciddi górúnúËlú, k›r sakall› bir figúr asm›Ëlar.
Tanr› Baba óyle gósterilmiË. Bu onlar›n dúËúncesidir:
Tanr›’n›n Baba hÕli, k›r sakall›, yaËl› adamd›r. Oysa rasa ve
ånanda, yani vecd góz ónúne al›nd›Ê›nda Tanr›'n›n, oÊul ve
baba iliËkisi de dahil, bútún farkl› iliËkilerin merkezi olmas›
gerekir.

Tanr›'y› babam›z olarak dúËúnmek eksik bir anlay›Ët›r
Ôúnkú ana, baba da hizmetkÕrd›r. Tanr› merkezde olmal›d›r;
bútúnún uzak bir kóËesinde deÊil. O sadece bútúnú gózleyen
deÊildir; Kù£òa kavram›na góre Tanr› merkezdedir. Tanr›'ya
yaklaËma túrleri iÔerisinde sevgi dolu yaklaËma en yúcesidir.
O iliËkinin yoÊunluÊu góz ónúne al›nmal› ve bútún sevgi dolu
iliËkilerin merkezinde Tanr› olmal›d›r. Änandam brahmaòo
vidvån. Änanda keËfedilmiË en deÊerli Ëeydir. Ve en ústún
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ånanda'n›n tam olarak temsil ediliËi, herkesi kendisine Ôeke-
bilen en yúce mutlak olarak dúËúnúlmelidir. Bu cezbediË,
zorla, bask›yla deÊil cazibeyledir. Bútún cazibenin merkezi
Kù£òa'd›r. Onun ÔekiciliÊi gúzellik, cazibe ve sevgi yoluyla-
d›r; dayatmayla veya bask›yla deÊil. Tanr›'n›n Kù£òa bilinci
budur.
Hristiyan: Hristiyanlar Ísa'dan óteye geÔmeye korkuyorlar
Ôúnkú Ísa bizleri sahtekÕrlar konusunda uyarm›Ët›r.
çrÏdhara Mahåråja: Ben Hristiyanlar hakk›nda konuËmuyo-
rum; Hristiyanl›Ê›n ideallerini veren Ísa hakk›nda konuËuyo-
rum. Ben Ísa'n›n prensipleri hakk›nda konuËuyorum. O belli
ólÔúdeki anlay›Ë› taksit taksit verdi ama tam bilgi vermedi.
Bizler, tanr› anlay›Ë›n›n saÊlam temeli konusunda hemfikiriz.
Ísa Ôarm›ha gerildi Ôúnkú Ëóyle dedi, "HerËey Babama aittir.
Sezar'›n hakk›n› Sezar'a ver; Tanr›'n›n hakk›n› da Tanr›'ya."
Bu nedenle temel Ôok iyidir; óvgúye deÊerdir. Ancak bu tanr›
kavram›n›n ilk taksididir.

Benim Tanr›'m kimdir? Nas›l bir yap›ya sahiptir? Ben
kimim? Benim ózbenim nedir ve benim Onunla baÊlant›m
nedir? Nas›l súrekli olarak Onu hat›rlayabilirim ve Onun hiz-
metinde olabilirim? Bizlerin Onun uÊruna var olduÊumuz,
Onun iÔin planland›Ê›m›z ve Ona ait olduÊumuz óvgúye
deÊerdir ama netleËtirilmesi gerekir. Bizler en yúksek pozis-
yonu elde etmeliyiz. Bútún bunlar Hristiyanl›kta mevcut
deÊildir. Sadece Tanr› iÔin ózveride bulunmak aktar›lm›Ëtir;
bu da iyi birËeydir, bu ruhun temel ihtiyac›d›r. Ama ondan
sonra, elde edilecek olan nedir? Bu konuda suskunlar.

Ísa'n›n Ótesi
Hristiyan: Onlar Ísa'n›n ótesine geÔmeye korkuyorlar.
çrÏdhara Mahåråja: Evet, ama ruhaniyette o kadar búyúk
lútuf, o kadar búyúk aËk var ki Tanr› dizimize oturup bizi
kucaklayabilir. Vai£òavizm'de Ôok daha samimi bir iliËki
aÔ›Êa Ô›kar›l›yor. Ama eÊer bizler Ísa'n›n temel óÊúdúnún óte-
sine geÔmekten korkarsak o zaman sahajiyålar (taklitÔiler)
oluruz. Bizler herËeyi Tanr› iÔin feda etmeli ve konumumuzu
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Túm cazibenin merkezi Kù£òa'd›r. Onun ÔekiciliÊi gúzellik,
cazibe ve sevgi yoluylad›r; bask›yla veya zorla deÊil.

Onun hizmeti yolunda saÊlamlaËt›rmal›y›z. YaËamak iÔin
ólmeliyiz. YaËamak nedir? GerÔek yaËam›n ne olduÊunu
analiz etmeliyiz. Ve eÊer ólmeden Tanr›'y› kendi etten kemik-
ten oyunumuza Ôekmek istersek, o zaman sahajiyålar yani
taklitÔiler oluruz.



Bizler Ísa taraf›ndan konan eËiÊi aËmal›y›z. O "YaËamak
iÔin ól," diye ilan etmiËtir. Tanr›'n›n yan›nda olmak bizler iÔin
o kadar deÊerlidir ki, Onun iÔin herËeyi góze almal›y›z.
Maddesel baËar› boËtur; tamamen zehirdir. ÍÔimizde maddeye
karË› cazibe olmamal›d›r. Onun uÊruna herËeyi, bedenimiz de
dahil bútún maddesel umutlar›m›z›, ózlemlerimizi terk etme-
ye haz›r olmal›y›z. Tanr› búyúktúr. Ama Onun búyúklúÊú
nedir? Benim durumum nedir? Nas›l gúnde yirmi dórt saat
Onun hizmetinde olabilirim? Bu noktada Ísa suskundur.

Bu aËamada, bizlere Hristiyanlardan belli bir program
ulaËm›yor dolay›s›yla Vai£òavizm, kalplerimizi ferahlatmaya,
iÔsel ihtiyac›m›z ne ise onu tatmin etmeye geliyor. ÍÔimizde-
ki susuzluk o programla giderilir. ÍÔinizde bulunan Ôok say›-
daki talebin bilincinde olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz ama
o talepler en gúzel Ëekliyle tam doyuma yaln›zca orada ulaËa-
cakt›r. Tanr›'y› sadece uzaktan sayg›yla selamlamak bir yana,
Ona Ôok samimi bir Ëekilde sahip olabiliriz. Tanr›'yla samimi
bir sevgi iliËkisi ideali, Vai£òavizm taraf›ndan verilir; bu
ideal, ózellikle çrÏ Caitanya Mahåprabhu ve çrÏmad Bhågava-
tam vas›tas›yla ve Kù£òa'n›n úlkesi Vùndåvana'da verilir.

Burada, bu maddesel dúnyada herhangi bir Ëeyi sahiplenme
duygusu gerÔek olamaz; bu Ôarp›k bir yans›mad›r ama o duygu
ózgún dúnyada kesinlikle mevcuttur, óyle olmasayd› o duygu
nereden kaynaklan›rd›? ÍÔimizde beslediÊimiz ihtiyac›n farkl›
duygular› nereden gelir? Hepsi, nedensel dúnyada var olmal›lar,
Ôúnkú herËey Kù£òa'dan yay›l›r. O hÕlde bedenimizin, zihnimi-
zin ve ruhumuzun her bir atomunun ózlemi en búyúk doyuma
orada ulaËacakt›r. Bu anlay›Ë, Vai£òavizm taraf›ndan, ózellikle
çrÏ Caitanya Mahåprabhu taraf›ndan, çrÏmad Bhågavatam
taraf›ndan ve Bhagavad-gÏtå'da Kù£òa taraf›ndan verilir.

Bhagavad-gÏtå: Tarihi ve ÓÊretileri
Hristiyan: Bhagavad-gÏtå'y› duydum. KaynaÊ› ile ilgili
hikaye nedir?
çrÏdhara Mahåråja: Bhagavad-gÏtå'da Kù£òa Arjuna'ya der
ki, "Sana Ëu anda sóylediklerim yeni birËey deÊil: Bunu zaten
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Surya'ya, gúneË tanr›'s›na sóylemiËtim ve o da bunu Manu'ya,
insanl›Ê›n babas›na aktard›. Bu Ëekilde, bu bilgi óÊreti zinciri
vas›tas›yla aËaÊ›ya indi ve zaman›n etkisiyle yok oldu. O
kadim bilgiyi sana tekrar sóylüyorum."

Bu karma-yogaya gónderme yap›yor: "Íyi ya da kótú olsun
sonuÔlara ald›rma; górevini yap. O zaman genel zihin dingin-
liÊine sahip olabilirsin."
H›r›stiyan: Bhagavad-gÏtå'n›n mesaj› nedir?
çrÏdhara Mahåråja: Bhagavad-gÏtå'da aktar›lan eÊitimin
farkl› aËamalar› vard›r: bhakti-yoga, karma-yoga, jñåna-yoga,
a£éånga-yoga, tinselliÊin Ôok say›da farkl› katmanlar›d›r; ama
saf adanm›Ël›k inanc› Kù£òa'n›n Ëu sózleriyle baËlar, sarva
dharmån parityajya: "Dinle ilgili olsun, olmas›n; bútún diÊer
faaliyetlere olan baÊl›l›Ê›ndan vazgeÔ ve bútúnúyle Bana tes-
lim ol. Taleplerini Bana dayatma, onun yerine Bana senin iÔin
en yararl›s›n›n ne olacaÊ›n› ve senin iÔin ne yapacaÊ›m› sor.
Tamamen Bana teslim ol, Ben de Kendimi sana vereyim.

"Bútún diÊer yóntemler ve onlar›n yaratt›Ê› umutlar aËaÊ›
yukar› etkindir ve deÊerlidir ancak Benim d›Ë›mda hiÔbir Ëeye
ózlem duyma. Senin en ústún umudun: Beni istemek, Bana
sahip olmak, Benim iÔimde yaËamak, Ben ne dersem onu yap-
mak, Benim ózel yaËant›mda sahip olduÊum ózel aileme dahil
olmak olacakt›r. En ústún kazan›m›n odur. Benden baËka
hiÔbir Ëeye ózlem duyma. Bútún dinsel ózlemlerin karË›laËt›r-
mal› incelemesi gósterecektir ki, en ústún iÔsel ihtiyaÔ, Benim
kiËisel ózel uÊraËlar›ma dahil olmakla tatmin bulur."
Hristiyan: Hristiyanlar eÊer samimi olmak gerekirse, Íncili
izlemek zorunda olduÊumuz dúËúncesindedirler. Bizler
Ísa'n›n sózúnú harfi harfine kabul ederiz.
çrÏdhara Mahåråja: Evet, kiËi kapasitesine góre belli bir
s›n›fa kaydolmuË olabilir. Baz›lar› Hristiyanl›Êa giderler ve
onu bitirdikten sonra eÊer ózlemleri hÕlÕ tatmin olmam›Ësa,
"Tanr› nedir? Daha múkemmel Ëekilde bilmek istiyorum,"
diye dúËúnerek aray›Ëlar›na baËka yerde devam ederler.

Bu aÔ›dan bak›ld›Ê›nda, bir órnek verebilirim: Íngiltere'de
bir Profesór Nixon vard›. Birinci Dúnya SavaË›nda Almanlara

77HRÍSTÍYANLIÁIN ÓTESÍ



karË› Frans›zlar›n yan›nda savaËa kat›lm›Ët›. Alman hatlar›
úzerinde uÔarken uÔaÊ› isabet alm›Ë ve dúËmeye baËlam›Ët›.
UÔaÊ›n Alman hatlar›n›n úzerine dúËeceÊini górmúËtú. Ona
burada, Hindistan'da rastlad›Ê›m zaman bana Ëóyle dedi: "O
s›rada Ëóyle dua ettim, 'EÊer bir Tanr› varsa beni kurtars›n, bu
uÔak dúËtúÊúnde eÊer ólmezsem sóz veriyorum, Onu aramak
iÔin yola Ô›kacaÊ›m. Bútún yaËam›m› Onu aramaya adaya-
caÊ›m.'"

UÔak yere Ôak›ld› ve Profesór Nixon kendisine geldiÊinde
Frans›z hatlar›n›n gerisinde, Fransa'da bir hastanede olduÊunu
górdú. O zaman kendi kendine Ëóyle dedi, "Tanr› var!" Benim
son duam› duydu." Yaralar› iyileËtikten sonra kilise
adamlar›n› górmek iÔin doÊruca Íngiltere'ye gitti. Onlara dedi
ki, "Ben Tanr›'y› aramak istiyorum ve kendimi gúnde yirmi
dórt saat Onun hizmetine vermek istiyorum. Onunla yúz yúze
gelmek istiyorum."

Piskoposlar: "Hindistan'a git"
BirÔok papaz›, hatta piskoposu ziyaret etti. SonuÔ olarak

ona Ëu óÊúdú verdiler; eÊer Tanr›'yla yúz yúze gelmek istiyor-
san o zaman Hindistan'a git. Bizler sana herhangi bir yóntem
óneremeyiz. Ama Hindistan'da Tanr›'yla kalben, iÔsel olarak
baÊlant› kuran yogiler olduÊunu duyduk. Èans›n› orada
deneyebilirsin." Bunun úzerine buraya Hindistan'a geldi,
Lucknow Úniversitesinin Rektórúyle tan›Ët›. Profesór Nixon
rektórle konuËurken, onun bir Gauàiya Vai£òava olan yani
Mahåprabhu'nun adanm›Ë kulu olan kar›s›yla karË›laËt›. Onun
verdiÊi óÊút Nixon'u óylesine cezbetti ki, o bayan› kendi
gurusu olarak kabul etti. Sonunda sannyåsa (vazgeÔmiËlik
yaËam› mertebesi) ald› ve ad› da SwåmÏ Kù£òa Prema oldu.
Burada Hindistan'da bir tap›nak kurdu; Bhågavata-dharma ve
Mahåprabhu úzerine vaazlar verdi.

Profesór Nixon, Hristiyanl›ktan baËlayarak, bútún dinlerin
karË›laËt›rmal› araËt›rmas›n› yapt› ve zamanla Mahåprab-
hu'nun armaÊan›n›n cazibesinde kalarak Vai£òavizm'e geldi.
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Bir Alman bilim adam› da Ëóyle demiËtir, "Dúnyadaki bútún
din kavramlar› iÔinde, yirmi dórt saat Tanr›n›n hizmetinde
olmak (a£éakålÏya-lÏlå) diye bir kavram asla yoktur. Bútún
dinsel inanÔlar› inceledim ama hiÔbiri Yúce Lord'a yirmi dórt
saat hizmetin idraki iÔinde bile deÊiller. Buna sadece çrÏmad-
Bhågavatam'da yer verilmiËtir."

Røpa GoswåmÏ Kù£òa'n›n bilimsel tan›m›n› Ëóyle yapt›:
akhila-rasåmùta-murtiè. O múmkún olan bútún zevklerin
kaynaÊ›d›r. DuyumsayabileceÊimiz her túrlú tatmin
yóneliËleri ve hatta Ëu anda hissedemediklerimizin hepsi
Kù£òa'da mevcuttur; en saf ve ideal tatmin sadece onunla
múmkúndúr. O herËeyi bar›nd›rand›r, herËeyi kapsayand›r.
Kalbimizin en gizli taleplerinin doyumu ancak Onun taraf›n-
dan gerÔekleËtirilir.
Hristiyan: Baz› Hristiyanlar Íncil'in ótesine geÔmekten óyle-
sine korkuyorlar ki, diÊer dinsel inanÔlar› incelemiyorlar.
çrÏdhar Mahåråja: KiËi pazardan kendi kapasitesine góre
al›ËveriË yapar. (sve sve 'dhikare ya ni£éha sa gunaè parikirtitaè).
Pazarda deÊerli Ëeyler olabilir, ancak al›c›n›n onlar› alacak
kapasiteye sahip olmas› gerekir. û£iler, bilgi tacirleri de, "Bu
en ústún oland›r. Daha óteye gitme," diyecek noktaya
gelmiËlerdir. Benzer Ëekilde, Kù£òa Bhagavad-gÏtå'da (3.35),
svadharme nidhanaì ßreyaè para-dharmo bhayåvahaè:
"Íleriye gitme — lanetlenirsin. Burada kal: daha óteye gitme,"
der. 

Neden bizlere bóyle bir uyar› yap›l›r? Genelde óÊretmen-
lerimiz bizlere Ëu óÊúdú verirler, "Bútún dikkatini buraya ver.
Ancak ondan sonra herËeyi tam olarak anlayabilirsin ve bura-
dan son noktaya ilerlemen samimi ve doyurucu olur. Aksi
hÕlde, sahajiyåism, taklitÔilik kalbine girer. Bir s›Ôray›Ëta
daÊ›n zirvesine ulaËabileceÊinizi mi dúËúnúyorsunuz? Bu im-
kÕns›zd›r. Ílerlemelisiniz, ancak ilerlemeniz samimi olmal›.
GerÔek ilerleme kaydetmelisiniz, taklit ilerleme deÊil." Bu
uyar› yaËam›n her aËamas›nda verilmiËtir. "Senin iÔin en
ústún olan budur. Bútún dikkatini buna ver. AraËt›rman
s›ras›nda unutkan ve ózensiz olma. Kendini tam olarak bu
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derse ver, o zaman bir sonraki aËama otomatik olarak sana
ulaËacakt›r."

Politika gereÊi bize Ëu an eÊitim ald›Ê›m›z dónemin en
ústún dónem olduÊu sóylenir. Bir profesór bir ÔocuÊa óÊretir-
ken, ÔocuÊun kafa yap›s›n› kabul eder. Ona Ëóyle der, "Bura-
ya kadar yap, daha ileriye geÔme. Bu son aËamad›r: bútún dik-
katini bu noktay› iyice anlamaya ver, o bittiÊi zaman ileri
aËamaya geÔ.” Bilgi iËte bu Ëekilde, yavaË yavaË, taksit taksit
vahyolunur.
Hristiyan: O hÕlde farkl› kiËiler iÔin farkl› aËamalar vard›r?
çrÏdhara Mahåråja: Bhaktivinoda ëhåkura, Tattva-
sutra's›nda Ëu sonuca var›r: Bhagavad-gÏtå Arjuna'ya aktar›l-
d›Ê›nda Arjuna kendisini savaËmaya verdi, oysa Arjuna'n›n
yerinde Uddhava olsayd›, Kù£òa Bhagavad-gÏtå'n›n sonunda
"HerËeyi terk et ve Bana teslim ol," dediÊinde Uddhava bunu
kabul edip savaË alan›ndan Ôekilirdi. Ayn› óÊúdú duyan
Arjuna bir Ëekilde hareket etti ama Uddhava olsa baËka túrlú
davran›rd›. Kù£òa'n›n talimat›n›n ilk taksidini duyan Arjuna
Kù£òa'ya Bhagavad-gÏtå'da (3.1-2) Ëóyle der:

jyåyasÏ cet karmaòas te
matå buddhir janårdana
tat kiì karmaòi ghore måì
niyojayasi keßava

vyåmißreòeva våkyena
buddhiì mohayasÏva me
tad ekaì vada nißcitya 
yena ßreyo 'ham åpnuyåm

"Sen jñåna yani bilgi, karmadan, iËten daha iyidir diyorsun. O
hÕlde neden beni bu korkunÔ savaË karmas›na yóneltmek
istiyorsun?" O zaman Kù£òa Ëóyle dedi, "Senin kapasiten
karma'd›r: mesleÊini tamamla, ancak ondan sonra jñåna, bilgi
arama dúzeyine gelmeyi umabilirsin. Bútún eylemleri aËmak
ve nai£karmya yani karmadan ózgúr olmak ucuz birËey
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deÊildir. Ónce karma dersini tamamla; ancak o zaman
karmadan kurtulabilirsin ve zamanla aËk›n bilgi ve
adanm›Ël›k geliËtirirsin. Bu nedenle diyorum ki, 'Kendini Ëu
anki savaËa ver.' SavaËmak senin d›Ë›ndaki kiËilere, senin
s›n›f›ndan olmayan kiËilere ónerilmez.
Hristiyan: Sizce, insanlara Tanr› idraki aËamalar›ndan hangi-
sini izlemeleri tavsiye edilmelidir?
çrÏdhara Mahåråja: Kù£òa bilinci genel verilmelidir; insan-
lar iÔsel durumlar›na góre yaklaËacaklard›r. Hatta baz›lar›
bize sald›racaklard›r. Komúnistler Ëóyle diyeceklerdir, "Bura-
da dinsel vaaza izin yok. Bunlar›n hepsi teorik Ëeyler; siz
somut dúnyay› górmezden geliyorsunuz ve soyutu herËey ola-
rak górúyorsunuz. Ínsanlar bunu duyduklar› zaman ac› Ôeke-
cekler, onun iÔin buna izin vermeyiz." Bir dúzey budur. Ora-
dan baËlayarak daha pek Ôok dúzey vard›r. EÊer bir kalabal›Êa
vaaz veriyorsan›z, kalplerinin en gizli yerinde buna cevap
bulanlar kendi fark›ndal›klar›n›n derecesine góre size yakla-
Ëacaklard›r. Kendi iÔsel talepleri onlar› gerÔeÊin arac›s›yla
temasa geÔirecektir.

Bhaktivedanta SwåmÏ Mahåråja Bat›'ya gitti ve orada
vaazlar verdi; Ôok say›da kiËiyi Kù£òa bilincine Ôevirdi. Bu
nas›l múmkún oldu? Onlar Gauàiya Vai£òava deÊillerdi ama
belli ólÔúde iÔsel yak›nl›k duyumsad›lar. Bu dúnyada dolaË›r-
ken, herkes yeni bir deneyim, yeni bir tad al›yor. Uyan›Ë›n›n
derecesine góre kiËi bir vaize kendi bulunduÊu kattan cevap
verir. Èunu górúr, "Ah! Bunca zaman sonra kalbimdeki dúr-
túnún ortaya Ô›kma olas›l›Ê› bulunduÊunu górúyorum. Benim
beklentimi karË›layacak bir mekÕn var. Onunla baÊlant› kur-
mal›y›m ve dúËlerimin úlkesi hakk›nda soru sormal›y›m." Bu
Ëekilde onlar, adanm›Ë kullarla beraber olma aray›Ë› iÔine
girecekler. "Ayn› túyden kuËlar bir araya toplan›rlar." ÍÔsel
zevklerine góre bir araya gelecekler ve górevlerine o mekÕn-
da, o tempoda devam edecekler, ta ki oradan daha ileriye,
daha úst bir pozisyon gidene kadar. KiËi bazen ayn› yaËam
iÔerisinde inanÔ yolunu deÊiËtirip daha yukar›ya gidebilir,
bazen de bir sonraki doÊuma kadar bekleyebilir.
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Hristiyan: EÊer vaaz›n niteliÊi Ôok úst ise insanlar›n cesaret-
leri k›r›labilir.
çrÏdhara Mahåråja: Bir kiËi iÔin Ôok úst olan, bir baËkas›
iÔin Ôok yak›n olabilir. Herkes iÔin Ôok úst olmaz, Ôúnkú óyle
olsayd› dialog múmkún olur muydu? Bir súrú insan
Múslúman, Hristiyan ve Hindu oluyor. Bútún Hristiyanlar,
Hristiyan olarak doÊmad›lar. Ínsanlar ilk baËta nas›l Hristi-
yanl›Ê›n cazibesine kap›ld›lar? Kalplerinde Hristiyanl›Êa
karË› búyúk bir istek duydular. 

Bhaktivedanta SwåmÏ Mahåråja'n›n ilk óÊrencisi
Acyutånanda SwåmÏ, benim doÊum yerim olan Bengal'e
buraya geldiÊi zaman, okul múdúrú ona sormuËtu, "Bizler Ôok
yak›n olduÊumuz hÕlde çrÏ Caitanya Mahåprabhu'nun óÊreti-
lerini takdir edemiyoruz; nas›l oluyor da o kadar uzak bir úlke-
den yaËam›n›z› çrÏ Caitanya deva'ya adamak úzere geldiniz?"

Acyutånanda SwåmÏ cevap verdi, "Brahmåòàa brahmite
kona bhågyavån jÏva: Yarat›l›Ë boyunca farkl› konumlardaki
gezintilerimiz s›ras›nda bu kapasiteye ulaËmam›z gerekir."
Bizler o úlkeden bu úlkeye, bu túrden o túre dolaË›p duruyo-
ruz; ve bu súreÔ iÔerisinde belli oranda sukùti, yani iyi puan
topluyoruz. Ajñåta sukùti; enerjimizin fark›na varmadan ve
bilinÔsizce Tanr›'n›n hizmetinde kullan›lmas› demektir ve
bunun tepkisi de belli ólÔúde iyi puan olarak gelir. Sukùti daha
da geliËince, jñåta sukùti'ye yani bilerek gerÔekleËtirilen iyi
eylemlere dónúËúr. Ard›ndan ßraddhå, inanÔ, evrensel
gerÔeÊe olan iÔsel cazibe yúzeye Ô›kar. Herhangi bir aËama-
dan baËlayarak bóyle geliËir. Bir hayvan bile Kù£òa'ya hizmet
etme eÊiliminde olabilir. Vùndåvana'da birÔok canl› varl›k
órneÊin; aÊaÔlar, hayvanlar ve hatta su bile bulunduklar› ko-
numa bilinÔli olarak, arzu ederek ulaËm›Ëlard›r. Górúnúrde
maddesel duruma sahip olduklar› halde, ebedÅ olarak
Kù£òa'n›n hizmetinde olma konumuna sahiptirler.

Hac›n›n Yolu
Hristiyan: Ísa'n›n ad›n› tespih úzerinde zikreden bir Hristiyan
hakk›nda yaz›lm›Ë olan Hac›n›n Yolu (The Way of the
Pilgrim) adl› bir kitap var.

82 çRî KûöôA’YI ARAYIÈ



çrÏdhara Mahåråja: Evet, Katolikler de tespih kullan›yorlar.
Baz› Hristiyanlar Ísa'n›n ad›n› zikrediyor olabilirler.
Hristiyan: Bu adam Ísa'n›n ad›n› zikrediyordu, kalbi giderek
yumuËad›; vecd duygusu ve Ísa'ya karË› búyúk sevgi duyum-
samaya baËlad›.
çrÏdhara Maharaj: Bu durumda en fazla Ísa'n›n pozisyonu-
na ulaËabilir. Múkemmeliyete ulaËmak iÔin yapt›Ê› giriËim
orada, Ísa'n›n ebedÅ ortam›nda noktalan›r. Orada kalabilir.
EÊer en ústún doyuma ulaËm›Ësa, orada olmak kaderidir.

Tanr›'n›n izni ve yúce bir adanm›Ë›n gúÔlú iradesi sayesin-
de bir kiËi gayriËahsÅ Brahman ›Ë›Ê›ndaki uykusundan uyand›-
r›labilir ve adanm›Ë hizmetin eylemine yóneltilebilir.
Genelde, onlar orada ay›rt edilmezlik mekÕn›nda, ruhanÅ
kazan›mlar›ndan hoËnut bir Ëekilde uzun ÔaÊlar geÔirirler; oy-
sa zaman›n sonsuzluÊu dikkate al›nd›Ê›nda, hiÔbir Ëey búyúk
ve uzun deÊildir. Onlar orada o pozisyonda uzun súre kalabi-
lirler, Ôok say›da yok oluË ve yarat›l›Ë gelir geÔer ama uykula-
r›n›n her an bólúnebileceÊi olas›l›Ê› deÊiËmeden kal›r.
Yarat›lm›Ë olan bu dúnya, Ôok eski zamanlardan bu yana
varolagelmiËtir; ve pek Ôok ruh Brahman ›Ë›Ê›na yúkselir ve
tekrar aËaÊ›ya iner. Dolay›s›yla, sonsuz Brahman ›Ë›Ê›n›n
iÔinde olduklar› halde, baz› ruhlar d›Ëar›ya Ô›karlar. Bu son-
suzlukla ilgili bir konudur. O hÕlde Ísa'n›n konumunun ebedÅ
olduÊu dúËúnúlebilir ve óyle bir zaman gelebilir ki Ísa da
Vai£òavizm'e dónebilir. Bu imkÕns›z deÊildir.

Ísa: Dinamik mi Statik mi?
Hristiyan: Sizce Ísa, Kù£òa'n›n Tanr›’n›n Yúce Èahsiyeti
olduÊu konusunda fark›ndal›Êa sahip miydi?
çrÏdhara Mahåråja: Sóylemek durumunday›z ki, iÔsel ola-
rak vard›Ê› mertebe yak›ndan izlendiÊinde, Kù£òa'ya ulaËma
olas›l›Ê› bir ólÔúde mevcuttur.
Hristiyan: Anlamad›m.
çrÏdhara Mahåråja: Ísa duraÊan m› yoksa ilerici midir?
Onun ulaËt›Ê› o yer ebedÅ olarak son nokta m›d›r, yoksa Ísa
dinamik midir?
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Hristiyan: Hristiyanlar onun tam bilgiye sahip olduÊunu sóy-
leyeceklerdir.
çrÏdhara Mahåråja: O hÕlde, orada duraÊan hÕlde midir,
sonunda durmuË mudur? Ísa'n›n durumu bu mudur? Piskopos-
lar onun pozisyonunun son pozisyon olduÊunu mu sóylúyor-
lar? Ílerici bir yaËama m› sahip? Yoksa daha ileriye gitmesi
engellendi mi? Dinamik dúnyan›n bir úyesi mi? Yoksa
duraÊan dúnyan›n úyesi mi? Bu aÔ›dan bak›l›nca, sonsuzun
yap›s› bóyledir. Sonlu varl›klar olarak sonsuzla m›
uÊraËacaÊ›z? Bu bizlerin gúlúnÔ eÊilimimizdir. Sonsuzla
uÊraË›yor olmam›z gúlúnÔtúr.

Kù£òa neden Mutlak GerÔek olarak kabul edilir? Bunu bi-
limsel olarak, ad›m ad›m araËt›rmal›s›n›z. ÓnerdiÊim gibi,
çrÏ Kù£òa Saìhita'da ve Bùhad Bhågavatåmùta'da bu konuda
yaz›lm›Ë olanlar› okumaya devam etmelisiniz. Burada sunul-
duÊu Ëekliyle, inanc›n dinamik geliËimini búyúk bir titizlikle,
inceden inceye izlemeye Ôal›Ëmal›s›n›z.

Reenkarnasyon — Ruh GóÔú
Hristiyan: Anlad›Ê›m kadar›yla, reenkarnasyon, bir ruhun
gúnahkÕr eylemler yaparak daha alt túrlere ÔekilebileceÊi
anlam›na gelir. Ama eÊer ruh daha sonra bunu hiÔ hat›rlama-
yacaksa, hayvan túrlerinde doÊum alarak ceza Ôekmek ruha
ne yarar saÊlar?
çrÏdhara Mahåråja: Bazen doktorlar›n hastay› bilinÔsiz hÕle
getirmeleri gerekir. Bazen bir haydut hapse at›l›r ve zincire
vurulur. Davran›Ëlar› toplum iÔin zararl› olacaksa húcreye
konulur ve zincirlenir. O hÕlde, bazen kiËinin ózgúrlúÊúnú,
istemli eylemini elinden almak gerekir. Ónceki karmas›n›n
tepkilerinden dolay› ac› Ôekerek kurtuluËa erer; sonra ona
yeniden istemli eylemi verilebilir. Ruh, istemli iradesi ile
say›s›z kótú eylemde bulunmuË ve onca tepki alm›Ësa, ózgúr
iradesinin geÔici olarak durdurulmas› gerekir. GeÔmiË gúnah-
lar›n›n tepkilerinden dolay› ac› Ôekmesine izin verilir ve ar-
d›ndan kendisi iÔin yararl› olacak uygun yolu izlemesi iÔin
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belli oranda ózgúrlúk verilir. SarhoË kiËinin, sarhoË olduÊu
súrece Ôevreye zarar vereceÊi tahmin ediliyorsa, k›s›tlanmal›-
d›r. ÍÔkiden kaynaklanan delilik yok olunca serbest b›rak›l›r
ve ózgúrce hareket etmesine izin verilir.

"BaËkalar›na Onu Yap" Hayvanlar› da Kapsar
Hristiyan: Hristiyanlar genellikle hayvanlar›n ruhlar›
olduÊunu kabul etmezler.
çrÏdhara Mahåråja: Ísa kendisini izleyenleri o anlay›Ëa ge-
tirme gereÊini duymad›. Onlar›n hayvan ve bal›k yemeye
al›Ëk›n olduklar›n› górdú; bu nedenle onlar› bu túrlú konular-
la utand›rmak istemedi. Onlar›n dinsel yaËama baËlamalar›
gerektiÊini dúËúndú; bu noktalar› da dikkate alabilecek duru-
ma geldiklerinde; s›ras› gelince onlara bu taksit verilebilir.

YaËam, insan olmayan túrlerde de mevcuttur ve insan›n
durumundan daha az nitelikli deÊildir, ama ruhun evrimsel
hareketi súrecinde karma sonucu, bóyle bir konuma itilmiËtir.
Nerede yaËam varsa, ruh da onun iÔerisinde mevcuttur. Bu
olaÊand›r. Ama Ísa, onlar›n Ôevreyle ilgili anlay›Ëlar›n› bu
ólÔúde uyarlamalar›n›n imkÕns›z olduÊunu dúËúndú. Onlar›n
din kúltúrú ile baËlamalar›na f›rsat vermeyi dúËúndú; zaman
iÔerisinde bu eÊitim verilebilirdi.

Onlara Ëóyle dedi, "Kendine ne yap›lmas›n› istiyorsan
baËkalar›na onu yap." Bu da iyi birËey. Halbuki orada sadece
ruh deÊil Tanr› da vard›r ve Tanr› her yerde mevcuttur. Alt
túrler de ac› ve zevk hissederler. Hayvanlar›n óldúrúlúrken
ac› Ôektikleri aÔ›kt›r. O hÕlde can vard›r. Ac›n›n titreËimi ora-
dad›r, bilinÔ oradad›r, ruh ise saf bilince ait bir birimdir. Oy-
sa Ísa'n›n vaaz verdiÊi insanlar, bilgilerini o ólÔúde geniËlete-
cek nitelikte deÊillerdi. Uygulamalar›nda bu derece búyúk bir
ózveride bulunmaya haz›rl›kl› deÊillerdi. Dolay›s›yla, kendi-
lerini o ólÔúde feda etmeye haz›r olmayanlara Ísa taraf›ndan
Hristiyanl›k verildi.

Yine de, herËey ayn› ortak merkez taraf›ndan dúzenlenir.
Hristiyanl›k gereklidir, Íslam da gereklidir. Evrende bóyle
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inanÔlar iÔin yeterince yer bulunur. Gereksiz deÊillerdir ancak
durumlar› górelidir.

O hÕlde, Mutlak GerÔeÊin pozisyonu nedir? Bunu derinle-
mesine araËt›rmam›z gerektiÊinde Hindistan'a geliriz. Orada
bu, Ôok kapsaml› olarak, bútún dinsel kavramlarla beraber
irdelenir. Hindistan'da óylesine ÔeËitli tanr› kavramlar› bulu-
nur ki dúnyan›n baËka hiÔbir yerinde onun zerresine rastlana-
maz. Ama sonuÔ olarak çrÏmad Bhågavatam en ústún kavram
olarak verildi. Nas›l m›? Bunu anlamam›z ve inceden
inceye uygulamam›z gerekir. Bùèad Bhågavatamùta'y› ve
Bhaktivinoda ëhåkura taraf›ndan modernleËtirilen çrÏ Kù£òa
Samhita'y› incelemelisiniz.
Hristiyan: Onu okudum.
çrÏdhara Mahåråja: Ama daha dikkatli, daha derin incele-
melisiniz. Tekrar tekrar, tatmin buluncaya kadar, sorular›n›z›n
cevaplar›n› alana kadar okumal›s›n›z. Orada, Tanr›'yla olan
iliËkimizin derecelendirilmesi gósterilir. KiËinin, inanc›n bel-
li bir dúzeyinden nas›l daha ileri bir kazan›ma doÊru ilerleme-
ye zorland›Ê› aÔ›klan›r. 
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Tanr›
Ídrakinin

Mertebeleri

AËk›nl›Ê›n idrakindeki s›ralama çrÏla Sanåtana GoswåmÏ
taraf›ndan, kitab› Bùhad-bhågavatåmùta'da anlat›lm›Ët›r.
çuddha-bhakti'nin, saf adanm›Ë hizmetin idrakine ulaËana ka-
dar geÔen súreÔ iÔerisinde, búyúk pir Nårada Muni, deÊiËik
yerleri ziyaret eder. Ónce karma-mißra bhakti ile yani meyve
beklentisiyle yap›lan faaliyetlerle kar›Ëm›Ë olan adanm›Ë hiz-
metle karË›laË›r.

Bir zamanlar Allahabad'da bir bråhmaòa vard›. Varl›kl› bir
adamd›; Kumbha-mela vesilesiyle milyonlarca pir ve adanm›Ë
kul dinsel festival iÔin topland›klar›nda, orada bulunan aziz
mertebesindeki birbirinden deÊiËik kiËilere hizmet sunmak
úzere organizasyon yapm›Ët›. Bir adak tóreni yónetti ve bu
dinsel uygulamay› Lord'un kutsal ad›n›n zikredilmesiyle sona
erdirdi. Bråhmaòa genelde kendisini karma-kaòda'ya yani
meyvesel iËe vakfetmiËti ama bir yandan da aziz kiËilere hiz-
met sunuyordu. Sonunda herËeyi nåma saíkÏrtana ile,
Lord'un kutsal adlar›n›n zikriyle bitirdi. 

Nårada Muni Ëu Ëózlerle bråhmaòaya yaklaËt›, "Bu Ëeyleri
yapt›Ê›n iÔin Ôok Ëansl›s›n. Paran›n ve kast›n›n doÊru uygula-
mas› budur. Bu túrlú kutsal faaliyetlerle uÊraËt›Ê›n iÔin
kuËkusuz en Ëansl› kiËi sensin." Bråhmaòa ona Ëóyle dedi,
"Ben ne yap›yorum ki? Bu hiÔbir Ëey deÊil. Gidip Kral
Índradyumna'n›n Ëans›n› górmelisin. O, Lord Jagannåtha'n›n

Sekiz



prasåda art›klar›n› harikulade bir Ëekilde daÊ›t›yor. Orada
Nåråyaòa'ya ne muhteËem bir tarzda ibadet ediliyor! Oraya
git, onun adanm›Ë hizmetini takdirle karË›layacaks›n."

Bóylece, Nårada Muni Indradyumna Mahåråja'y› górmeye
gitti ve orada da Kral›n bútún kaynaklar›n› olduÊu gibi Lord
Jagannåtha'n›n ibadeti iÔin seferber ettiÊini gózledi. Nårada
ona yaklaËarak Ëóyle dedi, "Bu dúnyadaki en Ëansl› kiËisin."
Kral ona Ëu cevab› verdi, "Ne yapabilirim, bilmiyorum
Nårada? Bu hiÔbir Ëey deÊil. EÊer adanm›Ë hizmet nas›l uygu-
lan›r bilmek istiyorsan Indra'ya, góklerin kral›na gitmelisin."

Nårada Muni Indradeva'ya gitti ve onu Ëu sózlerle óvdú,
"Ey Indra, Ôok Ëansl›s›n. Våmanadeva, Tanr›n›n Yúce Èahsi-
yeti, senin kúÔúk erkek kardeËin olarak zuhur etti. Ve burada,
Indraloka'da her an Kù£òa'n›n ibadetinin yap›ld›Ê› dinsel fes-
tivaller vard›r." Indra dedi ki, "Oh, sen neler sóylúyorsun?
Bende Kù£òa iÔin aËk›n zerresi yok? HerËey ona aittir ama
aptall›Ê›m yúzúnden Onun cennetten pårijåta aÊac›n›
almas›n› engellemeye Ôal›Ët›m. Sadece bu da deÊil, her zaman
Ëeytanlar›n sald›r›s›na uÊruyorum, kar›m da zaman zaman
rahats›z ediliyor; bende ne túr Ëans buluyorsun?"

Nårada, Indra'dan sonra Lord Brahmå'ya, evrenin yarat›c›-
s›na gitti. Orada beden alm›Ë Vedalar’›n Lord Brahmå'ya
óvgúler zikrettiklerini górdú. Lord Brahmå'n›n oÊlu ve óÊren-
cisi olan Nårada, ona yaklaË›rken Ëóyle dedi, "Ne búyúk Ëan-
sa sahipsin! Sen Lord Nåråyaòa'n›n Kendisi taraf›ndan bútún
evrenin yónetimiyle górevlendirildin ve bazen evrenin yóne-
timi hakk›nda onun rehberliÊini almak iÔin Onu ziyaret edi-
yorsun. Górúyoruz ki Vedalar'›n baz› bólúmleri senin ihtiËa-
m›n› zikretmekle meËguller. Ne kadar Ëansl›s›n!"

Lord Brahmå bir parÔa tedirgin oldu. Èóyle dedi, "Sen ne
diyorsun, Nårada? Beni óvúyorsun ve benim sahte gururumu
art›r›yorsun, oysa Nåråyaòa'n›n elinde kúÔúk bir yarat›ktan
baËka birËey olmad›Ê›m› sana sóylemedim mi? Ben d›Ë faali-
yetlerle uÊraË›yorum. Adanm›Ël›k yaËam›m ad›na harcayacak
zaman›m yok. Tanr›m beni evreni yónetmek gibi bóylesine
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yoÊun bir konuyla meËgul ederek adeta kand›rd›. Çok Ëanss›-
z›m. Mahådeva'ya, Lord çiva'ya gitsen daha iyi olur. Bu dún-
yadaki hiÔbir Ëeye ald›rmaz o. Mesafelidir ve kay›ts›zd›r; ve
amac› Lord Nåråyaòa'ya yónelmiË durumdad›r. Kendisini
Lord Råmacandra'ya adam›Ët›r ve Lord Råma'n›n kutsal ad›n-
dan da Ôok hoËlan›r. EËi PårvatÏ-devÏ, adanm›Ël›k yaËam›nda
ona yard›m etmektedir ve Ôok mutludur."

Nårada Muni çivaloka'ya gitti ve Lord çiva’ya óvgú
Ëark›lar› sóylemeye baËlad›, "Sen dúnyan›n efendisisin.
Vedalar senin ihtiËam›n› zikrederler. En úst pozisyona
sahipsin." Nårada bu Ëekilde onu yúceltmeye baËlad› ama

Lord Brahmå'n›n Gúney Hindistanda bulunan rólyefi, evrenin
yarat›c›s› (solda) ve Lord çiva, evrensel yok edici.



Lord çiva Ôok heyecanland› ve biraz da k›zg›nl›kla Ëóyle dedi:
"Neler sóylúyorsun Nårada? Bende bu dúnyaya karË› óylesi-
ne kay›ts›zl›k var ki ilgimi esas olarak bilgi ve riyazet Ôeker.
Benim ilgi alan›m›n ónemli bir k›sm› budur. Nåråyaòa'ya
adanm›Ë hizmet sunmak iÔin sahip olduÊum bir parÔa eÊili-
min laf› bile edilmez. Bazen Nåråyaòa'ya karË› o derece ilgi-
siz oluyorum ki, óÊrencilerimden birinin taraf›n› tutup Onun-
la savaË›yorum! Bu durumum beni iÊrendiriyor. Riyazet, gúÔ,
mistik yogan›n múkemmeliyeti ve dúnyaya kay›ts›zl›k; benim
iËim budur."

Buna jñåna-mißrå bhakti denir, yani deneysel spekúlatif
bilgiyle kar›Ë›k adanm›Ë hizmet. Lord Brahmå, karma-mißrå
bhakti yani meyvesel eylemle kar›Ëm›Ë adanm›Ë hizmetin
órneÊidir, Lord çiva ise jñåna-mißrå bhaktinin órneÊidir. O
hÕlÕ baÊ›ms›z pozisyonda olmaktan hoËlan›r, Yúce Lord
Nåråyaòa'n›n hizmetini de yúzde yúz kabul etmiË deÊildir.

Lord çiva Ëóyle dedi, "EÊer gerÔekten ßuddha-bhakti'yi
deneyimlemek istersen Prahlåda Mahåråja'ya git. Orada saf
adanm›Ë hizmeti bulursun."

Bóylece, ßuddha-bhakti'nin, Prahlåda Mahåråja ile
baËlayan saf adanm›Ë hizmetin geliËimini izlemeye yónlendi-
rilmiË olduk, Ôúnkú Prahlåda Mahåråja adanm›Ë hizmeti
karË›l›Ê›nda herhangi birËey istemez. çrÏmad-Bhågavatam'da
(7.10.4) Ëóyle der:

nånyathå te 'khila-guro
ghaéeta karuòåtmanaè
yas ta åßi£a åßåste
na sa bhùtyaè sa vai vaòik 

Her kim Nåråyaòa'y› hoËnut etmek iÔin birËey yaparsa ve
karË›l›Ê›nda birËey isterse o hizmetkÕr deÊil túccard›r.
Tanr›'ya birËey vermek ister ve sonra karË›l›Ê›nda bir miktar
bedel al›r." Bu nedenle, Prahlåda Mahåråja saf bir adanm›Ët›r
ve kiËi sadece Nåråyaòa'n›n saf bir kulu arac›l›Ê› ile saf
adanm›Ël›k elde edebilir.
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Nótr Tanr› AËk›
Adanm›Ël›k dúnyas›ndaki bútún bu kendine ózgú kazan›m-

lar Prahlåda Mahåråja ile baËlar. Onun adanm›Ë hizmetinin
yap›s› ßånta rasad›r, nótrdúr. Orada gerÔek hizmet yoktur,
sadece Nåråyaòa'ya her koËulda múkemmel tabÅ oluË vard›r.
Çevreden gelen her túrlú olumsuz koËulda, Nåråyaòa'n›n
herËeyin nedeni olduÊuna ve efendimiz olduÊuna olan inanc›
deÊiËmez. Bu bak›mdan Prahlåda Mahåråja ve dórt Kumåra,
yani Lord Brahmå'n›n oÊullar› ßånta rasa bhakti, veya
Tanr›'ya karË› nótr aËk durumundad›rlar.

Prahlåda Mahåråja, Nårada Muni'nin óÊrencisidir. Buna
raÊmen Nårada Muni, bizim yarar›m›z iÔin, adanm›Ël›k
dúnyas›n›n karË›laËt›rmal› incelenmesi s›ras›nda, onun
adanm›Ël›Ê›n›n standard›n› ólÔmek úzere ona yaklaË›yordu.
Nårada, Prahlåda Mahåråja'ya yaklaËarak Ëóyle dedi, "Seni
górmeye geldim Prahlåda Ôúnkú Lord çiva da senin durumu-
nu takdirle karË›l›yor. Sen gerÔekten de Kù£òa'n›n adanm›Ë
kulusun. Ne kadar Ëansl›s›n! Nas›l olduÊunu górmeye
geldim."

Prahlåda Mahåråja ona dedi ki, "Gurudeva, sen herËeysin.
Beni denemeye mi geldin? Ne túrlú Ëansa sahipsem, senin lút-
funla elde ettim. Ben Ëeytanlar ailesinde dúnyaya geldim, bu
nedenle ËeytanÅ nitelikler beni tamamen terk etmedi.
Naimi£åraòya'da Lord Vi£òu ile savaËmaya gittiÊimi bilmiyor
musun? Bundan piËmanl›k duyuyorum, ama ne yapabilirim?
Beni bóyle bir pozisyona soktu. Ona doÊrudan hizmet edecek
ústúnlúÊe sahip deÊilim, sadece zihinsel olarak Onu dúËúnú-
yorum. Onun herËey olduÊunu dúËúnúyorum, ama Ona hiz-
met sunacak búyúk Ëansa sahip deÊilim. Hanumån gerÔek bir
adanm›Ët›r. O ne kadar Ëansl› biri! Ne búyúk bir lútuf kazan-
d›! O herËeyi Lord Råmacandra'ya verdi. Onun durumuna
g›pta ediyorum, ama ne yapabilirim? Hanumån'›n pozisyonu
gerÔekten de k›skan›lacak pozisyon. Efendisine ne kadar
baÊl›; Lord Råma'ya ne búyúk hizmetlerde bulundu.
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Hanumån: Råma'n›n HizmetkÕr›
Nårada Muni oradan ayr›l›p Hanumån'› ziyarete gitti.

VÏòå's›yla Råma Råma Råma Råma Råma mantras› Ôalarak
Hanumån'›n kald›Ê› yere yaklaËt›. Hanumån birden efendisi-
nin, Lord Råma'n›n ad›n› duyunca o yóne f›rlad› ve daha ha-
vadayken Nårada Muni'yi kucaklad›. Hanumån Ëóyle dedi,
"Ah, Lord Råma'n›n kutsal ad›n› duymama kim yard›m edi-
yor? Bu kadar uzun bir aradan sonra, Råma nåma beni can-
land›r›yor. Råma'n›n ad›n› duymamak beni óldúrúyordu." Her
ikisinin de gózlerinden vecd dolu yaËlar boËan›yordu. Sonra
Nårada Muni Hanumån'›n yerine gitti ve Ëóyle diyerek onun
Ëans›n› óvmeye baËlad›, "Ne kadar Ëansl›s›n! Ah, Hanumån,
Lord Råmacandra'ya bóylesine yak›n hizmet iÔindesin; Lord
Råma'dan baËka kimseyi tan›m›yorsun. Ona óylesine búyúk
hizmet sunuyorsun ki, hizmetin túm insan toplumu iÔin ideal
hÕline geldi."

Hanumån Nårada'ya dedi ki, "Evet, Onun lútfuyla birËey-
ler yapabildim, ama hepsi Onun lútfudur; ben bir hiÔim, ben
deÊersizim. Ama duydum ki Lord Råmacandra Lord Kù£òa
olarak gelmiË. Lord Råma'dan baËka enkarnasyondan hoËlan-
mad›Ê›m halde uzaktan duydum ki Kù£òa, Råmacandra'n›n
Kendisi, Påòàavalar›n taraf›n› tutuyormuË. Påòàavalar Ôok
Ëansl›lar Ôúnkú Lord onlarla samimi bir arkadaË gibi iliËki
kuruyor. Bu nedenle, Påòàavalar’›n Ëans›n› búyúk takdirle
karË›l›yorum." Bóylece Hanumån, Ëansl› olduklar› iÔin
Påòàavalar’› óvmeye baËlad›.

Kù£òa'n›n ArkadaËlar›, Påòàavalar
Bunun úzerine, Nårada Muni Hanumån'dan ayr›larak

Påòàavalar’a gitti. Orada Yudhi£éhira Mahåråja'y› bir tahtta
otururken buldu ve Påòàavalar› óvmeye baËlad›. Yudhi£éhira
Mahåråja'ya dedi ki, "Kù£òa'yla olan iliËkinde ne kadar sami-
misin! Ne kadar Ëansl›s›n!" Yudhi£éhira Mahåråja Ëóyle dedi,
"Devaù£Ï, neler sóylúyorsun? Elbette Kù£òa bizleri destekli-
yor, bunu inkÕr edemeyiz ama pozisyonumuz nedir? HiÔbir
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Lord Råmacandra'n›n adanm›Ë hizmetkÕr› Hanumån'›n Deitysi.



pozisyona sahip deÊiliz. Óte yandan, ara s›ra Ëóyle hissediyo-
rum, insanlar bizlere bak›p Kù£òa'ya hizmet etmek istemeye-
cekler Ôúnkú onlara góre Påòàavalar, Kù£òa'n›n bu denli yak›n
arkadaËlar› olarak yaËamlar› boyunca aË›lmas› gúÔ s›k›nt›lar-
dan ve tehlikelerden geÔmek zorunda kald›lar. Kù£òa'n›n has
kulu olmak demek kiËinin yaËam› boyunca ac› Ôekmesi
demektir diye dúËúnecekler. Bu yúzden, insanlar bizleri
dúËúnerek Kù£òa'ya yaklaËmaya kalk›Ëmayacaklar."

Devaù£Ï Nårada dedi ki, "Hay›r, hay›r ben bu aÔ›dan bak-
m›yorum. Påòàavalar iÔin tehlike, dert nedir? Bunun anlam›
nedir? Bu Kù£òa'n›n gelmekte olduÊunu bildiren mesajd›r.
Påòàavalar›n tehlikede olmas›, Kù£òa'n›n sizi kurtarmaya
geleceÊinden baËka birËey ifade etmez. Bu nedenle, annen de
Ëóyle dua etmiËti:

vipadaè santu tåè ßaßvat
tatra tatra jagad-guro
bhavato darßanam yat syåd
apunar bhava-darßanam

'Ízin verin tehlikeler gelsin: her zaman beni ziyaret etsin.
Bunu dert etmem Ôúnkú bu Kù£òa'y› bizlere daha da
yaklaËt›r›r. Bizler Kù£òa'y› bizimle samimi iliËki iÔine sokan
tehlikeleri severiz.' Annenin, KuntÏdevÏ'nin bu únlú ifadesi,
oradad›r."

Yudhi£éhira Mahåråja'n›n ónderliÊindeki Påòàavalar dedi-
ler ki, "Evet, Kù£òa zaman zaman, Ona Ëiddetle ihtiyaÔ
duyduÊumuzda bizleri ziyaret eder, ama Yadular ne kadar
Ëansl›lar! Kù£òa hep onlarla beraber. Onlar efendileriyle,
Kù£òa'yla o kadar gururlan›yorlar ki dúnyada baËka hiÔbir
gúÔle ilgilenmiyorlar. Kù£òa onlarla her zaman yak›n baÊlan-
t›da olduÊu iÔin Ëansl›lar." Bunun üzerine, Nårada Muni
Yadular’a gitti ve onlar› óvmeye baËlad›. Onlar Ëóyle dediler,
"Sen ne diyorsun, Devaù£Ï Nårada? Kù£òa elbette bizlerledir
ve búyúk tehlike an›nda yard›m›m›za gelir, oysa bizler Ona ne
kadar deÊer veriyoruz? Bizler baÊ›ms›z yaË›yoruz, Onun
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varl›Ê› konusunda dikkatsiziz. Oysa aram›zdan Uddhava
gerÔekten de Onun gózdesidir. Kù£òa ne yaparsa Uddhava'ya
dan›Ë›r, bútún gizli konular›nda Uddhava haz›r bulunur ve her
durumda Uddhava'dan yard›m ister. Bizler bile Uddhava'n›n
Ëans›n› k›skan›yoruz."

Uddhava: Kù£òa'dan Daha Sevgili
Sonra, Nårada Uddhava'ya gitti ve ona dedi ki, "Uddhava,

sen Kù£òa'n›n en gózde kulusun. Kù£òa der ki, 

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

'Ey, Uddhava! Brahmå, çiva, Saíkar£ana ya da Lak£mÏ bir
yana, sen Benim iÔin Benim yaËam›mdan daha deÊerlisin.'
Sen óylesine yak›n bir dostsun ki Kù£òa sana Kendi yaËam›n-
dan daha fazla deÊer verir." Uddhava Ëóyle dedi, "Evet, hiÔ
kuËku yok ki, nedensiz cómertliÊinden ótürü bóyle birËey
sóylemiË olabilir ama ben Onun gerÔek kulu olduÊumu san-
m›yorum, ózellikle de Vùndåvana'y› ziyaret ettikten sonra. O
adanm›Ëlar› górdüÊümde bútún gururum eriyip yok oldu.
Vùndåvana'daki adanm›Ëlarda gózlediÊim, Kù£òa'ya olan hiz-
met ruhu ve sevginin yoÊunluÊu eËsizdir. Ey Devaù£Ï, Ben
hiÔbir yerdeyim. Benim Ëu ifademi biliyor musun? çrÏmad
Bhågavatam'da (10.47.61) kay›tl›d›r:

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

"Vùndåvana'n›n gopileri vazgeÔmesi Ôok zor olan eËlerini, Ôo-
cuklar›n› ve ailelerini terk ettiler ve dinsel ilkelerini,

95TANRI ÍDRAKÍNÍN MERTEBELERÍ



Vedalar›n bile peËinde olduÊu Kù£òa'n›n lotus ayaklar›na
s›Ê›nmak iÔin feda ettiler. Ah! Bana Vùndåvana'da bir ot ola-
rak doÊum alma Ëans› bahËet ki, o yúce ruhlar›n lotus ayakla-
r›n›n tozunu baË›m›n úzerinde taË›yay›m."

“Orada kalbimi tamamen aÔt›m. Vùndåvana'l› k›zlarda
bulduÊum Kù£òa aËk›n›n niteliÊi óylesine yúcedir ki
Vùndåvana'da bir ot olarak doÊmak tek ózlemim oldu, bóyle-
ce o kutsal k›zlar›n ayaklar›n›n tozunu baË›m›n úzerinde
taË›yabilirim. Bu durumda, sen neler diyorsun Devaù£Ï? EÊer
gerÔek adanm›Ël›k, gerÔek ilahÅ aËk górmek istersen
Vùndåvana'ya gitmelisin. Kù£òa'ya adanm›Ë olduÊumuzu sóy-
leyip, bizleri zor durumda b›rakma; bu daha Ôok bir Ëakad›r,
dayanaktan yoksun bir ifadedir. Lord'un gerÔek adanm›Ëlar›n›
Vùndåvana'da buldum."

Bóylece, Sanåtana GoswåmÏ, Kù£òa'ya adanm›Ël›Ê›n gide-
rek nas›l geliËtiÊini góstererek bizlere bu yolda rehberlik
etmek iÔin elinden geleni yapar. Prahlåda Mahåråja, ßuddha-
bhakti'nin temeli yani saf adanm›Ë hizmetin baËlang›c› olarak
kabul edilmiËtir, Ôúnkú bulunduÊu yer ßånta rasad›r yani nótr
olarak sunulan adanm›Ë hizmet mertebesi. Bunun da úzerinde
dåsya rasa yer al›r, yani Hanumån taraf›ndan gósterilen,
hizmetkÕr iliËkisi iÔinde Tanr› aËk› ve onun da úzerinde
sakhya rasa yani arkadaËl›k hÕli bulunur. Bu Påòàavalar tara-
f›ndan órneklenir. Uddhava, våtsalya, ebeveyn sevgisi ve
mådhurya, eË sevgisi baÊlant›s› olan sakhya say›l›r. Bu
Ëekilde adanm›Ël›Ê›n ilerici geliËimini gózleyebiliriz. 

Kù£òa'ya olan yak›n baÊ›m›z bu Ëekilde Vùndåvana'ya
doÊru geliËir. Adanm›Ë hizmetin doruk noktas› orada bulunur.
Råmananda Råya ve çrÏ Caitanya Mahåprabhu aras›ndaki
konuËmada RådhårånÏ'nin adanm›Ë hizmetinin kategorik
olarak gopilerinkinden daha ústún olduÊundan sóz edildiÊini
górúrúz. (tebhyas tåè paßu-påla-paíkaja-dùßas tåbhyo 'pi
så rådhÏkå). Orada bulduÊumuz hizmet ruhu anlat›lamaz ve
idrak edilemez.

çrÏ Caitanya Mahåprabhu gerÔeÊe o túr bir nitelikle baÊla-
narak geldi: koËulsuz teslimiyet. O, gerÔeÊe hizmet etme
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Ëans›n› aramaya geldi. EÊer bizler varoluËun bóylesine ústún
bir ÔeËidini arayabilirsek, kendimizi Ôok Ëansl› sayabiliriz.

Teslimiyet, sahip olduÊumuz en ústún servetin temelidir.
KarË›m›za Ô›kan gúzel ya da deÊerli Ëeye elimizde olmadan
teslim oluruz. Daha ústún olana verdiÊimiz deÊer ona teslimi-
yetimizin derecesiyle gósterilir. Bu nedenle, baÊlant›da
olduÊumuz gerÔeÊin niteliÊini sadece teslimiyetimizin
yoÊunluÊu ile ólÔebiliriz. 
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Kù£òa
Kavram›

Teslimiyet yúzeysel birËey deÊildir. Teslimiyet kiËinin
sahip olduÊu herËeyi teslim etmesinden ibaret deÊildir, sahip
olunan herËeyin sahte olduÊunun farkedilmesidir. Ben hiÔbir
Ëeyin efendisi deÊilim. Ben kendimin bile efendisi deÊilim.
Teslimiyet herËeyi guruya vermektir ve kendimizi say›s›z
mal›n múlkún kutsal olmayan baÊ›ndan kurtarmakt›r, óyle ki
art›k "Sen benim efendimsin," diye bizi rahats›z etmez ve
bóylece yanl›Ë yónlendirmez.

Èóyle dúËúnmeliyiz, "HerËey Lord'a ve Onun elÔisine,
guruya aittir. Ben hiÔbir Ëeyin efendisi deÊilim." Bu túrlú bil-
giyi benimsemeliyiz, gerÔek ruhanÅ geliËmemizde bu bize
yard›mc› olur. GerÔek budur. Bu gerÔeÊin fark›nda olmal›y›z.
Biz gerÔeÊi istiyoruz ve kendimizi sahte kavramlardan kurtar-
mak istiyoruz. Bu bak›mdan, doÊru dik£a, ruhanÅ inisiasyon,
hiÔbir Ëey bize ait deÊildir diyen ilahÅ bilgiyi, bizler de dahil
herËeyin Tanr›'ya ait olduÊunu bizlere aktar›r. Dikßa kavram›
budur: "Ben Ona aitim; herËey Ona ait. Ben onun hizmetkÕr›-
y›m ve bunlar da Onun hizmetinin nesneleri.

Aptal›n Cenneti
Hakikat budur ve bizler hayalÅ bir dúnyada gerÔek olma-

yandan ac› Ôekiyoruz. Bizler aptal›n cennetinde yaË›yoruz.
Aptal›n cennetinden vazgeÔmeli ve gerÔek cennete girmeli-
yiz. GerÔeÊin mutlak ortam›n›n ózelliklerine bir an bakt›Ê›-
m›zda ve gerÔeÊe duyduÊumuz bir parÔa sayg›yla, art›k bu
dúnyaya ait Ëeylerden daha ónceki gibi tad alamay›z. Daha
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ústún gerÔeÊin gerÔek tad›na vard›Ê›m›z iÔin, bu maddesel
dúnya bize cazip gelmeyecektir. Bu eÊlence dúnyas›yla ilgili
górevleri yerine getirmek iÔimizden gelmeyecektir. Kay›ts›z
olacaÊ›z. 

Èu anda iÔinde bulunduÊumuz zevk alma ruh hÕliyle
baÊlant›da olmak, beraberinde ac› dolu tepki getirir. Bunu
farkedebiliriz ama geride b›rakamay›z. Sådhana yani ruhanÅ
uygulama dónemindeyken bu baÊlant›y› tamamen kopartama-
y›z. Yine de baËka bir alternatife sahip deÊiliz. Pozitif gerÔeÊe
olan yak›nl›Ê›m›z›n giderek art›Ë kaydetmesi gerekir, o zaman
kendi Ôevremize ve yúkúmlúlúklerimize olan yak›nl›Ê›m›z
giderek yok olacakt›r. Tekrar tekrar baËar›s›z olabiliriz ama
yine de bu dúËúnceden vazgeÔemeyiz. Tekrar tekrar gerÔeÊe
doÊru ilerleme giriËimlerimiz olacakt›r ve baËar›s›z olduÊu-
muz zaman Ôevremizi sarm›Ë olan dúËmanlar taraf›ndan
yenilgiye uÊrad›Ê›m›z› dúËúnmek kalbimizi aÊr›tacakt›r.

Zihinsel Mantarlar 
Ancak Kù£òa bilinci ateËi yanmaktad›r ve o ateËin sóndú-

rúlmemesi gerekir. O ebedÅ gerÔeÊin k›v›lc›m›d›r. Onun iÔin
ateË yanmaya devam edecektir ve bizi Ôevreleyen dúËmanla-
r›n ilk ve son kez emekliye ayr›lmak zorunda kalacaklar› gún
gelecektir. Bir gún, Kù£òa'n›n túm kalbimizi yavaË yavaË ele
geÔirdiÊini ve diÊerlerinin tamamen Ôekildiklerini góreceÊiz;
onlar bizi rahats›z etmek iÔin art›k zihinsel ortam›m›zda olma-
yacaklar. O istenmeyen Ëeylerin mantar gibi olduklar›n› góre-
ceÊiz: onlar kendi zihinsel topraÊ›m›zdan f›Ëk›rd›lar; Ëimdi ise
hepsi gittiler ve óldúler. Hepsi uzaklaËt›lar ve kalpte sadece
Kù£òa var. O zaman kalp Kù£òa'yla dolar, Kù£òa kavram›yla
dolar.

çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura bir óÊrenciye
Hare Kù£òa mantra ininsiasyonu s›ras›nda Ëu talimat› verdi,
ordunun karaya ayak bas›Ë› gibi, Kù£òa'n›n kalbimize ayak
basmas›na izin verilmelidir. Ordu gemiyle taË›n›r ve karaya
ayak bas›nca savaË baËlar; úlke ele geÔirilir, ayn› Julius
Caesar'›n sóylediÊi gibi, "Veni vidi vici, geldim, górdúm,
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yendim." Onun iÔin, Kù£òa'n›n kalplerimize ayak basmas›na
izin vermeliyiz. O zaman savaË baËlayacakt›r. 

Kù£òa bilincinin ónerisi nedir ve Ôok say›daki diÊer
anlay›Ëlar›n ónerileri nelerdir? Hepsi de bizlere ÔaÊlardan beri
kendi vaatlerini veriyorlar, "Sana bunu vereceÊim, sana Ëunu
vereceÊim." Oysa Kù£òa kavram› iÔeriye girip Ëóyle diyecek,
"Benim iddiam Ëudur: herËey Bana aittir, sizler hepiniz bura-
ya izinsiz girdiniz." SavaË baËlayacakt›r; istenmeyen Ëeyler
kesinlikle geri Ôekilirler ve Kù£òa bilinci bútún kalbi ele geÔi-
rir. Yóntem budur. Sadece Kù£òa bilincinin kalplerimize gir-
mesi gerekir, o kadar. Bir Ëekilde, saf bir kul arac›l›Ê› ile, bir
parÔa gerÔek Kù£òa bilinci kulaklar›m›zdan kalplerimize gir-
melidir, o zaman Kù£òa gerekli olan herËeyi saÊlayacakt›r.
Kù£òa bilincine az da olsa sayg› besleyen kiËi, hem bugún,
hem yar›n, ruhanÅ yaËant›da kesinlikle baËar› saÊlayacakt›r.

Kù£òa H›rs›zd›r 
Bizler Kù£òa bilinci iÔeriye girmesin diye dórt bir taraf›m›-

za duvarlar órdúk, oysa Kù£òa h›rs›zd›r ve bir h›rs›za davetiye
gerekmez. Onu buyur etmek iÔin haz›rl›k gerekmez. O kendi-
si ilgi duyduÊu iÔin iÔeriye girer, bu da bizim avuntumuzdur.
Kù£òa'n›n h›rs›z olmas› bizlerin tek tesellimizdir. Måyå dórt
tarafa da yúksek duvarlar órdú, ama hiÔbir Ëey Kù£òa bilinci-
ni durdurmaya yetmez. Kù£òa h›rs›zd›r ve bir gún gizlice
iÔeriye girer.

Bir adanm›Ë Ëóyle dúËúnerek umutsuzluÊa kap›labilir,
"DúËman kendi evimde; kendi yak›nlar›m dúËman›m oldu.
Umutsuzum." Hayal k›r›kl›Ê›na uÊrayabiliriz, oysa Kù£òa
Bilinci hiÔbir Ëekilde bizi terk etmez. Kù£òa korur ve zaman›
gelince ele geÔirir. Kalplerimizdeki ózel ve iyi korumal› oda-
larda bulunan diÊer herËey, bizimle Ôok yak›n iliËkide de olsa
gitmek zorunda kal›r. Kalplerimizdeki her bir kóËeyi terk
etmeleri gerekir. Kù£òa fetheder. Kù£òa herËeyi ele geÔirir.
Kalplerimizin Ëehvet dolu arzular› yabanc› Ëeylerdir. Yaln›z-
ca mantard›rlar. Mantar gibi kolay ele gelirler. Súrekli diren-
ce ve kóke sahip deÊildirler. TopraÊa kók salmazlar. Kalple-
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rimizde depolam›Ë olduÊumuz Ëeylerin bizlere Ôok yak›n ve
Ôok deÊerli olduklar›n› dúËúnebiliriz ve varoluËumuzun bir
parÔas› olarak bizlerle Ôoktan bútúnleËmiË olduklar›n› dúËú-
nebiliriz, ancak Kù£òa bilinci iÔeriye girince, hepsi mantarlar
gibi yúzeceklerdir.

Ne de olsa hepsi mantard›rlar; yerleËik deÊildirler, toprak-
la baÊlar› yoktur. Sadece yúzeyde dalgalan›rlar. Túm madde-
sel ilgiler yúzeyde dalgalan›yorlar. VaroluËumuzun derinleri-
ne de, d›Ë›na da kók salm›Ë deÊiller. Sadece Kù£òa bilinci her
yerde, varoluËumuzun her bólgesinde varl›Ê›n› súrdúrúr. O
hÕlde mantarlar bir gún kaybolmak zorundalar. Bu çrÏmad-
Bhågavatam'da da onaylanm›Ët›r (2.8.5):

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

Kù£òa kulaktan kalbe girince kalbin lotus ÔiÔeÊini ele geÔirir
ve zamanla kalpteki bútún pisliklerin kaybolmas›n› saÊlar.
Sonbahar geldiÊinde sular nas›l ar›n›rsa ayn› Ëekilde, Kù£òa
kalplerimize girince iÔteki bútún kirlilikler yavaË yavaË kay-
bolur ve ebediyen yaln›z Kù£òa kal›r. 
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Hare Kù£òa
Mantra

Kù£òa'n›n kutsal ad›n› zikretmeden ónce Pañca-tattva
mantray› zikretmeliyiz:

çrÏ Kù£òa-Caitanya, Prabhu Nityånanda
çrÏ Advaita, Gadådhara, çrÏvåsådi Gaura-bhakta-vùnda

Pañca-tattva yani Mutlak GerÔeÊin beË ózelliÊi, bu ÔaÊ›n dú-
ËmúË kullar›na Hare Kù£òa mahå-mantray› vermek úzere gel-
diler, bu nedenle onlar bizler iÔin gurunun genel temsilci-
leridirler. Onlar Kù£òa'n›n úlkesine ve çrÏ Caitanya
Mahåprabhu'nun mekÕn›na girmemizde bize yard›mc› olurlar.

Pañca-tattva mantray› zikrettikten sonra japa-målån›n
boncuklar› úzerinde mahå-mantra zikretmeliyiz:

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

S›ras›yla boncuklar úzerinde kutsal ad› zikrederken, bon-
cuklar› kumaË torba iÔinde saklamal›d›r ve genellikle temiz
say›lmayan iËaret parmaÊ› boncuklara dokunmamal›, torban›n
d›Ë›nda kalmal›d›r. Genelde, saymak iÔin baË ve orta parmak-
lar› kullan›r›z. KiËi Bhaktivedanta SwåmÏ Mahåråja'›n óner-
diÊi gibi on alt› tur zikretmelidir, ama eÊer olaÊanústú bir
durum varsa en az dórt tur zikretmesi gerekir; målå oruÔ
tutmamal›d›r.

On





çrÏ Caitanya Mahåprabhu ve can dostlar› 
vecd iÔinde Hare Kù£òa mahå-mantray› zikrederlerken



Sayma uygulamas› s›ras›nda, iri boncuklardan baËlar›z ve
daha kúÔúklere doÊru gideriz sonra tekrar ayn› yoldan geri
dóneriz. Merkezdeki dev boncuÊa Sumeru DaÊ› denir. Onun
úzerinden atlamamal›y›z.

Bu harinåma mahå-mantra Upani£adlarda, Agni
Puråòa'da ve Brahmåòàa Puråòa'da mevcuttur.
Kalisantaraòa UpanÏ£ad'da en ústún mantra olarak óneril-
mektedir, bilgi adamlar›na góre bu mantra sadece bir hitap
vas›tas›d›r; ona hiÔbir dilek iliËtirmemek gerekir. Hare Kù£òa
mahå-mantra, yuga dharma nåma'd›r yani Ëu anki ÔaÊa, Kali-
yugaya uygun olan Tanr› idraki yóntemidir. Puråòalar›n her
yerinde mahå-mantra'dan sóz edildiÊini górmekteyiz. Bu
mantra sessiz, zihinsel ve sesli olarak zikredilebilir.
Mahåprabhu taraf›ndan dúËmúË ruhlar iÔin genel bir óneri
olarak bizlere verildi. O, kiËinin yeterli olup olmad›Ê›na bak-
madan bu mantray› herkese verdi. Bunu almak iÔin gerekli
olan tek koËul ßraddhå, inanÔt›r. 

Padma Puråòa'da, Hare Kù£òa mahå-mantra zikrederken
kaÔ›nmam›z gereken on túr sayg›s›zl›ktan, ihanetten sóz
edilir. Bunlardan baËka dórt túr nåmåbhåsa yani duyars›z
zikir vard›r ki bizlerin merhamet úlkesine girmemize izin ver-
mez. O túrlú bir yakar›Ë salt ózgúrlúkle sonuÔlan›r.

Bu iki túr hatal› zikir bizlerin sómúrme ve vazgeÔme
eÊilimlerimizden ortaya Ô›kar. Ad› hizmet ruhuyla zikretmeli
ve on sayg›s›zl›ktan kaÔ›nmal›y›z.

Azizlere Sayg›s›zl›k
Birinci sayg›s›zl›k Yúce Lord Kù£òa'n›n búyúklúÊúnú ve

asaletini yayan arac›lara, adanm›Ë kullara sayg›s›zl›kta bulun-
makt›r. EÊer Onun arac›lar›na sayg›s›zl›kta bulunur veya
aËaÊ›larsak o zaman ad hoËnut olmaz. Sadece Kù£òa'n›n kul-
lar› gerÔek azizdirler Ôúnkú onlar ebedÅ yaËam›n peËindedir-
ler. GeÔici kazanÔ iÔin yar› tanr›lara tapan kiËiler aziz olarak
kabul edilmezler. Onlar góz ard› edilebilirler Ôúnkú adanm›Ë
deÊildirler. Aziz, Vai£òava veya adanm›Ë demektir. Bunun
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Kutsal Lútuflar› çrÏla çrÏdhara Mahåråja japa-målå'n›n tulasÏ
tespihiyle alÔak sesle Hare Kù£òa mantra zikrediyor.



d›Ë›ndakiler, órneÊin yar› tanr›lara tapanlar aziz say›lmazlar.
Onlardan sak›n›r›z. Aziz, yaËam› boyunca sevgi dolu hizmet
yoluyla Yúce Lord ile baÊlant› kurmaktan baËka tutkusu
olmayan kiËidir. Sadece ebedÅ gerÔeÊin, mutlak iyinin
arac›lar› azizlik mertebesinde say›l›rlar. Bóyle aziz kiËilere
karË› sayg›s›zl›kta bulunmamal›y›z.

Yar› Tanr› Íbadeti
Íkinci sayg›s›zl›k çiva, çakti, gúneË tanr›s› ve diÊerleri de

dahil yar› tanr›lara nas›l davranmam›z gerektiÊi ile ilgilidir.
Bu yar› tanr›lar›n Vi£òu veya Kù£òa'ya eËit veya daha búyúk
olduklar› dúËúnúlmemelidir. Hepsi Onun alt›ndalar ve hepsi
de ikincil konumdalar. Onlara Yúce Lord Kù£òa taraf›ndan
belli iËler verilir; onlar da górevlerini Onun emirleri doÊrultu-
sunda yerine getirmek zorundad›rlar. Asla Kù£òa'ya eËit ya da
ústún deÊildirler.

Guru: Tanr› Kadar Íyi
ÚÔúncú sayg›s›zl›k guruyu insan olarak górmektir. Onda

insana ait belirtiler gózlense bile, yine de Tanr›'yla buluËma
konusundaki iÔtenliÊimiz ólÔúsúnde Lord aËaÊ›ya iner ve
gerÔeÊe olan aÔl›Ê› gidermek iÔin kendisini guru vas›tas›yla
temsil eder. Bizler onu Lord'un elÔisi olarak kabul etmeliyiz.
Bizlere genel olarak guruyu ólúmlú bir varl›k olarak dúËún-
mememiz tavsiye edilir, Ôúnkú eÊer Mutlak'a ulaËma giriËimi-
miz samimi ise, o zaman O gelir ve bizi kurtar›r. Tanr› herËeyi
bilendir, bu nedenle Kendi temsilcisi olarak rol alm›Ë belli bir
arac› vas›tas›yla, bizleri kabul etmek iÔin ve bizleri daha úst
mekÕna gótúrmek iÔin buraya gelir. Kutsal metinlerin
óÊúdúne góre, guruyu Mutlak'›n temsilcisi olarak górmemiz
emredildi, Ôúnkú Kù£òa'y› bizlere gurunun Kendisinden
baËkas› veremez.

Tanr›'n›n varl›Ê›n› gurudevam›zda idrak etmeliyiz.
Tanr›'n›n, Kendisini bize vermek úzere buraya gelmiË
olduÊunu górmemiz gerekir. Genelde, manevÅ óÊretmenin
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bedeninde ólúmlúlerin iËaretlerini górúrúz ancak bunu aËma-
l›y›z. Ganj suyu d›Ë górúnúËte kirli olabilir ama yine de kirli
Ganj suyu bizleri tek dokunuËla ar›nd›rabilir. Deity maddesel
duyular›m›za tahta, taË veya toprak gibi górúnúr ancak bu biz-
lerin kirli bak›Ë›m›zdan kaynaklan›r. Kù£òa oradad›r ve bazen
daha úst mertebedeki adanm›Ëlarla yúrúdúÊú, konuËtuÊu
górúlúr. Biz onun maddesel malzemeden yap›lm›Ë olduÊunu
dúËúnmemeliyiz. Gidip o Deity’nin karË›s›nda durduÊumuz
zaman onu górebilirim diye dúËúnmemek gerekir, O beni
górúyor diye dúËúnmeliyiz. O óznel boyuttad›r; ben ise Onun
nesnesiyim.

O bizleri ar›nd›rmak iÔin merhametiyle bizleri górúr.
Bak›Ë›m›z› bu Ëekilde uyarlamal›y›z. Kù£òa bir avc› taraf›ndan
óldúrúldú; ateist olanlar bunu s›radan bir olay olarak yorum-
layacaklard›r, oysa bóyle deÊildir. SÏta, Råvana taraf›ndan
kaÔ›r›lm›Ët›. Bunlar›n túmú d›Ësald›r, hepsi hayaldir. As›l
gerÔek yukar›dad›r, aËk›n úlkededir. Bu nedenle, uzman
aËk›nl›kÔ›lar ve ßåstra bizlere gurudevam›z› bu ólúmlú iËaret-
lerin úzerinde górmemiz ricas›nda bulunur. Kù£òa der ki:

åcåryaì måì vijånÏyån
nåvamanyeta karhichit
na martya-buddhyåsøyeta
sarva-devamayo guruè

"Ben åcårya’n›n ta kendisiyim. Gurunun s›radan bir insan
olduÊunu dúËúnme. Ben Ëahsen, óÊrencinin yarar› iÔin, bútún
parÔalar›mla birlikte gurudeva'n›n kalbinde yaËar›m."

Kutsal Metinlere Sayg›s›zl›k
Dórdúncú sayg›s›zl›k ßåstra ninda'd›r; ßåstra'ya, kutsal

metinlere sayg›s›zl›k. KuËkusuz bu, Kù£òa'n›n yúceliÊini ve
asaletini óven metinler demektir; diÊerleri deÊil. Bizlere Tan-
r› ve Onun adanm›Ë kullar› hakk›nda bilgi veren, bizlere ebe-
dÅ iyiyi óÊreten kutsal metinlere sayg›s›zl›k etmemeliyiz.
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Kutsal Ad: Sesteki Tanr›
BeËinci sayg›s›zl›k Kù£òa'n›n kutsal ad›n›, sózcúklerin

farkl› anlamlar›n› bulmak iÔin sózlúk ve dil bilgisi yard›m›yla
yorumlamakt›r. Ses aËk›nd›r. Sózlúk, dil bilgisi ve maddesel
bilgi kitaplar› kutsal ad› s›n›rlayamaz veya niteleyemez. Ad›n
maddesel sesinin úzerinde, iÔteki aËk›n ses (ßabda brahma)
vard›r. Ad›n kendisi, Kendi iradesiyle enkarne olmuË Yúce
KiËidir. Onu ad›ndan ay›rmak imkÕns›zd›r ve O tam olarak
Kendi ses formunda mevcuttur.

Vaikuòéha ßabda, aËk›n ses, dil ve dudaklarla Ô›kart›lan
maddesel sesten farkl›d›r. Homeopathic t›pta bútún kapsúller
górúnúËte ayn›d›r ancak esas ónemli olan iÔteki gúÔtúr.
Bunun gibi birËey. Ad›n s›radan sesi ile saf bir adanm›Ë tara-
f›ndan titreËtirilen ses farkl› mekÕnlardan gelirler. Farkl›l›k
iÔteki enerjidedir. Kutsal ad ruhanÅ dúnyadan aËaÊ›ya iner ve
kendisini, dilde dansederek ifade etmeye gelir. Kutsal ad›n
aËk›n sesi, temsil ettiÊi kiËiyle ayr›lmaks›z›n baÊl›d›r.

Alt›nc› sayg›s›zl›k, Kù£òa'n›n kutsal ad›n›n ihtiËam›n›
uydurma olarak kabul etmektir.

Gúnah ÍËleyip Zikir Yapmak Íntihard›r
Yedinci sayg›s›zl›k kutsal ad›n gúcúne gúvenerek gúnah

iËlemektir. Kutsal metinler, bir tek ad kiËinin iËleyebileceÊi
túm gúnahlar› silmeye yeterlidir der; bu bak›mdan eÊer bizler,
bir kez ad zikrederim, gúnah› silerim dúËúncesiyle say›s›z
kótúlúÊe kap›l›r, gúnah iËlemeye devam edersek bu, ada ihanet
olur ve zikir doÊru olmaz. Tanr›'y› kendi hizmetimiz iÔin kul-
lanmaya Ôal›Ëamay›z; O bútún bu måyån›n úzerindedir.
GerÔek ad måyåda belirmeyecektir. "Ben herËeyi yapabilirim,
ad beni ar›nd›r›r," diye dúËúnmemeliyiz. Kutsal metinlerde
kaydedildiÊi gibi eÊer bu ruh hÕliyle devam edersek bu intihar
say›l›r.

Hare Kù£òa: Yúce Ar›nd›r›c› 
Sekizinci sayg›s›zl›k kutsal ad› zikretmenin; riyazet, hac,

baÊ›Ëta bulunma, úlkeye hizmet gibi iyi eylemlerden biri ol-
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duÊunu dúËúnmektir. EÊer kutsal ad› bu Ëekilde hafife al›rsak,
o zaman ihanet etmiË oluruz, Ôúnkú kutsal ad mutlakt›r ve
onun d›Ë›ndaki diÊer bútún uygulamalar sadece k›smÅ, góreli
bir pozisyona sahiptir. DiÊer uygulamalar k›smÅdir; kiËiyi
maddesel dúnyada belli bir baËar›yla ódúllendirir, oysa ad
Tanr›'n›n Kendisini verir. O hÕlde baËka hiÔbir ar›nma yónte-
mi Kù£òa'n›n kutsal ad›n›n zikrinin yerini tutamaz. O yúcedir
ve bunlar›n hiÔbiri onun yan›na yaklaËamaz.

ÍnanÔs›zlara Yasak 
Dokuzuncu sayg›s›zl›k ad› haketmeyen kiËilere, ad›n zik-

rine inanc› olmayanlara vermektir. EÊer onlar› zikir yapmaya
zorlarsan›z size kótú tepki gelir. Ayr›ca, ilham almadan
óÊrenci edinmemeli ve harinåma inisiasyon vermemeliyiz.
EÊer ad› vermek suretiyle ticaret veya iË yaparsak ihanet
etmiË oluruz. EÊer guru olma h›rs›yla ad› her ónúmúze gelene
verirsek, o zaman ihanet etmiË oluruz. EÊer bir kiËi, maddesel
bir amaÔla, ad ve ún uÊruna, yukar›dan onay almadan guru
olmaya kalk›Ë›rsa bu búyúk ihanettir.

Tanr›ya DónúË
Onuncu sayg›s›zl›k belli bir Ëeye Ôok fazla baÊ›ml› olmak

veya beden ve bedensel zenginliÊe yak›nl›k duymakt›r. Tekne
zincirliyken kúrek Ôekmek, tekneyi sadece baÊl› olduÊu zin-
cirin etraf›nda hareket ettirir. Zincirin yukar›ya al›nmas› gere-
kir, tekne o zaman ileriye gidebilir. O hÕlde, kendimizi belli
bir Ëeye baÊlamamal›y›z. AÔ›k olmal›y›z. Ad, zihin sistemi-
mizde bir deÊiËim yaratacakt›r; ad›n bizi góndereceÊi yere gi-
decek kadar aÔ›k ve ónyarg›s›z olmal›y›z. EÊer o deÊiËimden
ózenle kaÔ›nmaya Ôal›Ë›rsak ve Ëu anki yaËam›m›za yap›Ë›r-
sak, bu ada karË› bir ihanettir: Tanr›'y› davet etmek ve sonra
górmezden gelmek demektir.

Ad› yabanc› birËey olarak górmemeliyiz: O bizim dostu-
muzdur. Onunla kendimizi rahat hissetmeliyiz. Túm iyilik,
túm gúzellik, túm cazibe olan Kù£òa'n›n kutsal ad›n›n fark›n-
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dal›Ê› sayesinde rahatlat›c› ve dostÔa bir baÊ elde edeceÊiz.
Kutsal ad› zikrederek yaËam›m›z›n en arzulanan amac›na ulaËa-
caÊ›z ve Tanr›'ya yuvaya dóneceÊiz, yabanc› bir úlkeye deÊil.

Ad› dostÔa, sevgiyle zikretmeliyiz. Ad, sevgimizin yegÕne
hedefidir. O bizim arkadaË›m›zd›r, bize karË›t birËey deÊildir.
Bu bak›mdan bizi yuvaya gótúrecektir, baËka bir yabanc› úl-
keye deÊil. Oras› bizim gúzel yuvam›zd›r ve O da bizim gú-
zel koruyucumuzdur. Kù£òa'n›n kutsal ad›n› bu ruh hÕliyle
zikretmeye devam edeceÊiz.

Hare Kù£òa mahå-mantra'y› zikrederken sak›nmam›z
gereken on sayg›s›zl›k bunlard›r:

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

Nåmåbhåsa: Belirsiz Ad
Kutsal ad› zikrederken dórt túr nåmåbhåsa bulunur.

Nåmåbhåsa kutsal adla kurulan zay›f baÊlant› anlam›na gelir.
Nåmåbhåsa ne sayg›s›zl›kt›r ne de hizmet ruhudur, ikisinin
aras›d›r. Temeli inzivad›r, oysa bu kay›ts›zl›Ê› bir yana atma-
l›y›z ve bizim dostumuz ve efendimiz olan ada hizmet konu-
sunda ciddi olmal›y›z. Nåmåbhåsa dórt kategoriye ayr›l›r.
Birincisi sånketyaìd›r: dolayl› zikirdir; Ajåmila'n›n duru-
munda olduÊu gibi, baËka Ëey kastetmektir.

Ajåmila bir bråhmaòa oÊluydu. Her nas›l olduysa, alt taba-
kadan bir kad›nla iliËki kurdu, haydut oldu ve iÔki iÔip túrlú
kótúlúkler yaparak seviyesiz bir yaËama dald›. Y›llar sonra
ólúm zaman› geldi. Komada yatarken birdenbire korkunÔ
górúnúËlú úÔ habercinin gelip boynuna bir ip geÔirdiklerini ve
onu súrúklemeye baËlad›klar›n› górdú. DehËete kap›ld›.

Az ónce oÊlu Nåråyaòa'y› yan›baË›nda oynarken górmúËtú,
bu yúzden ÔocuÊun yard›m›na baËvurdu ve "Nåråyaòa!" diye
seslendi. Ancak ad›n› seslenirken bir yandan da kendi kendi-
ne Ëóyle dúËúndú, "Bu ÔocuÊun, Nåråyaòa'n›n elinden ne
gelir? Bu úÔ korkunÔ yarat›kla nas›l baË eder? O bir hiÔ."
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Bóylece, Nåråyaòa'n›n kutsal ad›n›n ÔaÊr›Ë›m›yla akl›na Lord
Nåråyaòa geldi.

Korku iÔindeyken, Lord Nåråyaòa'ya iÔtenlikle seslenince
Vaikuòéha'dan dórt arac› aËaÊ›ya indi. AÊ›rbaËl› ve yumuËak-
t›lar ve Yamadøtalara, ólúm habercilerine Ëóyle hitap ettiler:

"Kimsiniz? Neden geldiniz?"
"Geldik, Ôúnkú bugún Ajåmila'n›n son gúnú. O búyúk bir

gúnahkÕrd› ve cezaland›r›lmas› iÔin ólúm Lord’u olan
kral›m›z Yamaråja taraf›ndan onu almak úzere gónderildik."

"Dharma'n›n, górevin ne olduÊunu bilmiyor musunuz?"
"Ah evet, biliyoruz."
"O hÕlde neden buradas›n›z?"
"O Ôok búyúk gúnahlar iËledi."
"Nåråyaòa ad›n› sóylediÊini duymad›n›z m›?"
"Evet, duyduk. Ne olmuË? YaËam› boyunca say›s›z gúnah

iËledi, sadece Nåråyaòa'n›n tek bir ad›yla bunlar ortadan
kalkacak m›? Bu múmkún deÊil."

"Ah, siz efendiniz taraf›ndan doÊru yónlendirilmemiËsiniz.
Ajåmila, Nåråyaòa'n›n ad›n› zikrettiÊine góre yarg› ortam› bir
anda deÊiËti. Art›k o sizin efendinizin yetki alan›nda bulun-
muyor. O size bóyle talimat vermedi mi?"

"Hay›r, hay›r, biz bu túr Ëeyleri bilmiyoruz."
"Óyleyse dónün ve ona sorun."
Ajåmila serbest b›rak›ld›. Vi£òu'nun habercilerinin yap›la-

r›ndan ve ihtiËam›ndan korkan Yamadøtalar kaÔt›lar. Ajåmila
Ëóyle dúËúndú, "Bundan al›nmas› gereken ders nedir?"

Bu nåmåbhåsad›r. Kutsal adla uzaktan uzaÊa bir baÊlant›.
Nåråyaòa ad›n› zikrediËi, ne inanÔtan kaynaklanm›Ët› ne de
gurusunun emrinden. Ad› bilerek zikretmemiËti, kaza eseri
akl›na gelmiËti. Yine de, daha ónceki iyi eylemlerinin sonucu
olarak nåmåbhåsa onun kurtuluËunu saÊlad›.

Ajåmila bir anda uyand›; geÔmiËteki túm gúnahkÕr eylem-
lerini an›msad› ve piËmanl›k duymaya baËlad›. Ailesine ve
arkadaËlar›na tek sóz etmeden Hardwar'a doÊru yola Ô›kt›.
Orada uzun bir súre Nåråyaòa ad›n› zikretti. Uygun zaman
geldiÊinde, dórt Vi£òudøtalar kutsal bir arabayla aËaÊ›ya indi-
ler ve onu Vaikuòéha'n›n bilinÔli ruhanÅ úlkesine gótúrdúler. 
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ÈakalaËma ve Zikir
Parihåsya nåmåbhåsan›n bir baËka túrúdúr. Parihåsya

Ëaka yollu demek. Bazen Ëaka yollu Ëóyle diyebiliriz, "Ah,
Kù£òa'n›n ad›n› m› zikrediyorsun?" EÊer bir kiËi sokakta gór-
dúÊú Hare Kù£òa’c›larla ËakalaË›p, alay ederse ve "Hare
Kù£òa," derse bu, ónceki iyi puanlar›yla baÊlant›l› olduÊu tak-
dirde, nåmåbhåsa say›labilir. Bu túrlú zikir mukti yani ózgúr-
lúkle sonuÔlanabilir ancak ilahÅ hizmet iÔin f›rsat yaratmaz. 

Takma Ad Olarak Kù£òa
BaËka bir nåmåbhåsa ÔeËidi stobha'd›r: ad› baËka bir niyet-

le kullanmak. Bazen bu sózcúkler, Nåråyaòa veya Kù£òa, tek-
nik bir anlam ifade etmek iÔin veya takma ad olarak kullan›-
l›rlar. JÏva GoswåmÏ Sanskrit Harinåmåmùta-vyåkarana adl›
dil bilgisi kitab›nda bundan yararlanm›Ët›r. Bir kiËi mùdanga
Ôalarken farkl› vuruËlar› temsil etmek iÔin gaura nitai, gaura
nitai adlar›n› kullan›rsa, bu nåmåbhåsa olabilir.

Dolayl› Zikir
BaËka bir nåmåbhåsa túrú hela’d›r: kutsal ad› ózensiz

zikretmek. Sabah yataktan kalkarken bazen óylesine, Hare
Kù£òa deriz. Bóylece tembelliÊimizi úzerimizden atabiliriz.
Orada bile nåmåbhåsa olabilir. Bizi iÔinde bulunduÊumuz
pozisyondan kurtarabilir ancak Vaikuòéha'ya girmemize izin
vermeyebilir. Bu ancak adanm›Ë hizmetle múmkúndúr.

Bir múslúman bir yaban domuzunun búyúk diËleriyle
óldúrúlúrken "Bu korkunÔ birËey!" anlam›nda, "Ha ram!"
diye baÊ›r›yordu ama ónceki sukùtisi yani iyi puanlar›
nedeniyle sóylediÊi Ëey nåmåbhåsa oldu ve Råma'n›n ad›n›
zikrederek ózgúrlúÊe ulaËt›.

Nåmåbhåsa gelebilir ve mukti yani ózgúrlúkle sonuÔlana-
bilir ancak orada hizmet olanaÊ› bulamay›z. EÊer zihnimiz
hizmet tavr›yla Ëarj olmuËsa, bu bizi ince ve daha úst mekÕna
yúkseltir; aksi hÕlde ilerleme olmaz. EÊer zikrimize
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vazgeÔme ve sómúrme eÊilimleri kar›Ëm›Ësa arzulanan sonu-
cu vermez.

Zikir hizmet tavr›yla yap›lmal›d›r (sevonmukhe hi
jihvådau). Amac›m›z nedir? Lord'un hizmetini istiyoruz:
"YaËamak iÔin ól." Biz feragatle dolu saf bir yaËam istiyoruz:
cómert bir yaËam istiyoruz. Biz sómúrmek deÊil vermek
isteyenlerin yaËam›n› yaËamak istiyoruz. Biz daha ústún bir
úlkede, herkesin verici bir birim olduÊu, ›Ë›k saÔan bir birim
olduÊu, al›c› olmad›Ê› uygar bir yaËam istiyoruz. Orada
herkes, ózellikle Tanr› merkezli ve uyumludur. Hepsi tanr›sal
yap›ya sahipler. Ve tanr›sall›k, uyumun olduÊu merkeze
adanma demektir. O hÕlde kutsal ad› bu ruhla zikretmeliyiz ve
her eylem Kù£òa'ya adanarak yap›lmal›d›r. Bizler Vi£òu'ya ve
Vai£òava'ya, Kù£òa ve Onun kullar›na pozitif hizmet
Ôizgisinde olmal›y›z ve Kù£òa'n›n kutsal ad›n› bóyle bir tav›rla
zikretmeliyiz. 
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Kutsal
Ada

Hizmet

ÓÊrenci: Hare Kù£òa mantra'y› tespihle (japa-målå) zikretme
konusunda bir sorum var. ManevÅ óÊretmenim bana vaazla
ilgili Ôok fazla górev verdi bu yúzden japa-målåma konsantre
olmaya Ôal›Ë›rken, kutsal ad› duymak yerine yapmak zorunda
olduÊum bu farkl› górevleri dúËúnúyorum.
çrÏdhara Mahåråja: çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ
ëhåkura, kÏrtanan›n sadece kutsal ad› yúksek sesle zikretmek
deÊil vaaz vermek olduÊunu vurgulad›. JÏva GoswåmÏ
saíkÏrtanan›n tan›m›n› Ëóyle yapt›, bahubhir militvå yat
kÏrtanam tad eva saíkÏrtanam: "BirÔok kiËi bir araya gelip de
Yúce Lord Kù£òa'y› óvdúklerinde bu saíkÏrtana olarak bili-
nir." çrÏ Caitanya Mahåprabhu geldi ve saíkÏrtanay› tan›tt›.
EÊer kutsal ad bu Kali ÔaÊ›nda toplu olarak zikrediliyorsa, bir
araya toplanm›Ë Ôabalar meyve verir (sango ßakti kalau yuge).
çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura'n›n vaaz misyonu
ile, sahajiyålar›n yani taklitÔilerin sózde bhajanas› aras›nda
fark vard›r. 

Bir zamanlar, RuhanÅ KardeËlerimizden bir tanesi guru
mahåråja'm›z›n sert tepkisine hedef olmuËtu. Íyi karaktere
sahip birisiydi ancak genel eÊilimi nåma bhajanaya idi.
BaËka hizmet yapmaktan hoËlanmazd›, sadece tespih úzerin-
de zikir yapmaya yatk›nd›. O s›ralar Delhi tap›naÊ›ndan
sorumluydum ve ona yak›nd›m, bu nedenle Prabhupåda'ya

On bir



mektup yazd›m: "EÊer izin verirseniz, RuhanÅ KardeËimi
buradaki Delhi tap›naÊ›nda vaaz verme iËiyle górevlendirmek
istiyorum." Prabhupåda'n›n yazd›Ê› mektup hÕlÕ buradad›r.
Bana Ëu mektubu yazd›, "EÊer onu oraya getirebilirsen ve
sana vaaz iËinde yard›m etmesini saÊlarsan, o zaman ona
gerÔek bir dostun yapacaÊ› hizmeti yapm›Ë olursun. Balihati
orman›nda oturup sadece zikir yapman›n ve boncuk sayman›n
kù£òånußÏlanam, Kù£òa bilincini doÊru bir Ëekilde geliËtirmek
olduÊunu dúËúnmúyorum."

Vaaz Vermek Bir SavaËt›r
O hÕlde, kÏrtana vaaz vermek anlam›na gelir, ßravanam,

kÏrtanam. KÏrtana sadece yúksek sesle zikir yapmak deÊildir.
Vaaz vermek karË›t partiyle savaËmak gerekir, anlam›na gelir.
KÏrtana savaË demektir. KÏrtana bu dúnyada ince ve kaba dal-
galar hÕlinde titreËen bútún s›radan titreËimlerle savaËacak
olan ilahÅ titreËimi yarat›r. Bu bak›mdan Prabhupåda, bizlere
tulasÏ tespihin oruÔ tutmamas›n› sóylemiËti. Onun minimum
tavsiyesine góre gúnde en az bir kez, boncuklar úzerinde Hare
Kù£òa zikretmek tarz›nda belli bir hizmet yapmam›z gerekir.
Tam olarak Ëóyle demiËti, målikå upabåsa nå: "Boncuklar
oruÔ tutmamal›." Ve genel talimat› ise olabildiÊince Ôok vaaz
vermekti.

Bir keresinde, Madras'taki Udipi tap›naÊ›n›n búyúk
manevÅ liderlerinden biriyle bir konuËma yapm›Ët›m. Bana
Ëóyle demiËti, "Zaman zaman Madhvåcårya ve bhakti inanc›
hakk›nda vaaz veriyorum, ama sådhanaya (dúzenli ruhanÅ
egzersizler; japa, gayåtrÏ mantra, kutsal metinleri inceleme
v.b.) vaktim olmuyor.” Ben de onu destekledim. Guru
mahåråja'm›z hari-kathå'n›n, Kù£òa hakk›nda konuËman›n,
sådhana'dan daha az ónemli olmad›Ê›n› sóylemiËti. Hatta, bu
Ôok daha canl› birËeydi. Vaaz Ôok daha ónemlidir. Vaaz verir-
ken otomatik olarak maksimum konsantrasyona sahip oluruz.
Óte yandan, japa boncuklar› úzerinde zikir yaparken dalg›n
olabiliriz. BaËka birisine Kù£òa'dan sóz ederken túm dikka-
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timizi toplamam›z gerekir. Aksi hÕlde kesin Ëeyler sóyleye-
meyiz. Kù£òa hakk›nda konuËurken bútún dikkatimiz otoma-
tik olarak konsantre olacakt›r. DoÊruluk, Kù£òa hakk›nda
yazarken, Kù£òa hakk›nda konuËurken olduÊundan Ôok daha
fazla gereklidir. O hÕlde yazmak da kÏrtanad›r. Kù£òa bilinci-
nin geliËimi, kendimizi Kù£òa hakk›nda yazmaya
verdiÊimizde daha da yoÊun hÕle gelir.

Gauàiya Math: Måyå'ya KarË› SavaË 
Bu nedenle, çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura'n›n

vaaz misyonu yani Gauàiya Math, måyåya ve hatta var olan
bútún din kavramlar›na karË› totaliter savaË ilan etmiËtir.
Otorite ise çrÏmad Bhågavatam ve çrÏ Caitanya Mahåprab-
hu'dur. ÍlahÅ yaËam her ruhun en yúce amac›d›r. Gúzellik ve
aËk summum bonum’dur, en ústún kazan›m›m›zd›r; gúzellik
ve aËk, yóneten gerÔek ilkedir, gúÔ deÊil. Ve gúzellik ve aËk
en ileri pozisyonda Kù£òa'da, Vùndåvana'da bulunur. Mutlak
GerÔeÊin en ústún kavram› gúzel gerÔekle ve ilahÅ aËkla ifade
bulur. Bir yandan da, aËk ve Ëehvet aras›ndaki fark›n net
olarak fark›nda olmal›y›z. Bunun yanl›Ë anlaË›lmamas› gere-
kir. Vraja'da yaËayanlar›n aËk›, adanm›Ël›Ê›n doruk noktas›n›
sergiler.

O hÕlde, Kù£òa'ya gerÔek hizmet, boncuk saymak (japa)
deÊil, vaazd›r (saíkÏrtana). Ancak and iÔmiË olduÊumuz iÔin
ve Mahåprabhu ve gurudevam›z taraf›ndan emredildiÊi iÔin
tespih úzerinde kutsal ad› zikretmeliyiz; bu bizim górevimiz-
dir. Guru mahåråja'm›z bizlere, "Japa boncuklar› oruÔ tutma-
mal›," dedi. O hÕlde, eÊer kendimizi vaaz iËine verirsek, hiÔ
kuËku olmamal› ki Mahåprabhu'nun emrini gerÔekten yerine
getirmiË oluruz. Bize gúnde yúz bin kez yani altm›Ë dórt tur
zikir yapmam›z› tavsiye etmiË olsa da, bu ózel bir ifadedir.
GerÔekten ónemli olan hizmet ruhudur. Gopilerin tulasÏ tespi-
hiyle isim sayd›klar›n› duymad›k, buna raÊmen onlar
Vùndåvana'da, Kù£òa'n›n hizmetindeki en ústún konuma
sahipler.
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çrÏla Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura, çrÏ Gauàiya Math'›n
Kurucu-Äcårya's›, måyåya, yan›lg›ya ve hatta var olan diÊer bútún
din kavramlar›na karË› totaliter savaË ilan etti.



Vùndåvana Ekspresi
Bu bak›mdan, kù£òa nåma Vùndåvana'ya gitmemize

búyúk ólÔúde yard›mc› olacakt›r. Ónemi budur. Kù£òa'n›n
kutsal ad›, ayn› bir ekspres tren gibi, baËka hiÔbir durakta dur-
madan bizi hedefe taË›r. EÊer ad›, resmÅ dilekÔe olmadan
"Bana bunu ver, bana Ëunu ver," diye yakarmadan zikrediyor-
sak, doÊrudan Vùndåvana'ya giden ózel bir tren iËlevi górúr.  

Orada karma ve jñåna kirliliÊi mevcut deÊildir.
Vùndåvana'l› kullar, salt Ëóyle dúËúnúrler, "Ben Kù£òa'y› isti-
yorum. Neyin iyi neyin kótú olduÊunu bilmiyorum. Sadece
Kù£òa'y› istiyorum."
ÓÊrenci: Sizin guru-mahåråjan›z inisiasyon alm›Ë óÊrencile-
rin gúnde kaÔ tur zikir yapmalar›n› istedi? Belli bir say› iÔin
reÔete verdi mi?
çrÏdhara Mahåråja: Genel ónerisi gúnde yirmi beË bin ad;
yani on alt› turdu, veya en az dórt tur. KiËinin iËi yoksa, yúz
bin ad yani altm›Ë dórt tur zikir yapabilirdi.
ÓÊrenci: Bhaktisiddhånta SaraswatÏ ëhåkura gúnde sadece
dórt tur zikir yapabilecek birine harinåma inisiasyonu verir
miydi?

Nicelik DeÊil Nitelik
çrÏdhara Mahåråja: Bóyle bir deÊerlendirme yoktu. KiËi
resmen, belli ólÔúde zikir yapmak zorundayd› ama óyle bir
k›s›tlama yoktu. Onun bizlerden istediÊi, bir Vai£òava'n›n
rehberliÊinde, yoÊun bir Ëekilde Lord’un hizmetinde olmakt›
Ôúnkú en ónemli nokta hizmettir. Hedefe ulaËmam›z, ad›
zikretme súresini uzatarak garanti alt›na al›nmaz; sadece
niteliÊi art›rarak baËar›ya ulaËacaÊ›z.

Kutsal metinlerde, kutsal adla ilgili fark›ndal›klar›m›z›
deÊiËik Ëekillerde teËvik eden pek Ôok anlat›m vard›r, ancak
çrÏla Røpa GoswåmÏ bize Ëu ana fikri verdi. Padma
Puråòa'dan yapt›Ê› al›nt›ya góre: ataè ßrÏ kù£òa nåmådi na
bhaved gråhyam indriyaiè. Duyular›m›z, fiziksel veya zihin-
sel olsun, aËk›n olanla iliËkiye girmeye uygun deÊildir.
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Ad maddesel deÊildir (aprakùta), maddesel s›n›rlamadan yok-
sundur (vaikuòéha). BaËka bir boyuta aittir. Bu nedenle, Kù£òa
ile ilgili hiÔbir Ëeye, ad›, formu, nitelikleri veya oyunlar›na
fiziksel veya zihinsel duyular›m›z taraf›ndan dokunulamaz.
Oysa hizmet etme yaklaË›m› iÔinde olduÊumuz zaman, O
kendiliÊinden aËaÊ›ya, bize iner. Ancak o zaman dilimiz
gerÔekten Kù£òa'n›n ad›n› telaffuz edebilir. Aksi hÕlde, sade-
ce ad›n harflerinin fiziksel sesi Ô›kar›labilir. Dilimiz, elleri-
miz, fiziksel ses, bútún bu maddesel Ëeylerin hiÔbiri Kù£òa'yla
baÊlant› kuramaz. Bu bedeni madde ótesi olanla birleËtirecek
bir arac› gerekir. Ve bu baÊlant› bizim Kù£òa'ya hizmet etme
konusundaki ciddi arzumuzdur. EÊer elektrik yoksa ampul
yanmaz. Ancak elektrik ak›m› varsa ampul ›Ë›k saÔar. Dolay›-
s›yla ad, dilde ve kulakta, zihinde veya yaz›da belirebilir
ancak Vaikuòéha'dan bu maddesel dúnyaya bir baÊlant›m›z›n
olmas› gerekir. Ve o baÊlant› da adanm›Ë hizmettir, iËlevsel
hizmet tavr›d›r. Vaikuòéha'y› ve Vùndåvana'y› fiziksel alanla
yaln›z o baÊlayabilir.

BoË Mantra Atmak
Kù£òa kendiliÊinden górúnecektir. AËaÊ›ya dilinize inecek

ve ancak ondan sonra diliniz Kù£òa'n›n ad›n› zikredebilecek-
tir. ÍÔinde kurËun yerine sadece boËluk olan bir tabanca belli
bir ses Ô›kartabilir, ama asl›nda kurËun at›lmam›Ët›r. Ayn›
Ëekilde, hizmet tavr› olmadan Kù£òa'n›n ad›n› zikretmek ses
Ô›kar›r ama bunun derinliÊi dil seviyesindedir. Bu, kurËun
yerine boËluk atmaya benzer. Kù£òa'n›n kutsal ad›n› zikrediËi-
miz, hizmet ruhuyla, Kù£òa'y› hoËnut etmekle Ëarj olmal›d›r. 

Aksi hÕlde Ô›kard›Ê›m›z ses sahtedir. Taklit veya yoz baËka
birËey olur. Kutsal ad duyular›m›zla alg›lanamaz. Zihin ótesi
ve aËk›nd›r. Bu dúnyadan yúkselen s›radan bir ses Kù£òa'n›n
ad› olamaz. EÊer o arabulucu, yani hizmet tavr› orada yoksa,
kulaÊ›m›z ad› duyamaz. Kù£òa'n›n arzusunu yerine getirme-
deki kararl›l›Ê›m›z, kulakla Kù£òa aras›nda, zihin vas›tas›yla
arac›l›k yapmal›d›r. Ancak o zaman Kù£òa'n›n ad› kulaÊ›m›za
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girer ve bize Kendi formunu, niteliklerini ve oyunlar›n› gós-
terir. Kutsal ad fiziksel deÊildir, aprakùta'd›r, aËk›nd›r, mad-
deselin ótesindedir. O, yaln›z hizmet tavr›m›zla bu maddesel
dúnyaya iner.

Guru Mahåråja'm›z hizmet tavr› geliËtirmeye Ôok fazla
ónem verdi. Aksi hÕlde herËey sahtedir, taklitten ibarettir.
Ínsanlar Ëóyle diyeceklerdir, "Ah, burada Kù£òa yok. Bu
adamlar sahtekÕr. Sadece dans edip gúrúltú yap›yorlar, hiz-
met ruhuyla Ëarj olmuË deÊiller." Bizler sadece hizmet vas›ta-
s›yla Kù£òa'yla temasa geÔebiliriz. Esas olan, hizmet ruhu,
vai£òava sevå nas›l elde edilir, bunun úzerinde Ôal›Ëmakt›r.
Vai£òava hizmet yapar ve bizlerin de ondan bu hizmet
yaklaË›m›n› súzúp almam›z gerekir.

Bir adanm›Ë kulun emri alt›nda kendimizi verme uygula-
mas› yapmal›y›z. Gerekli olan Ëey; kendinden vazgeÔme ve
kendini adamad›r. Ve bu olumlu Ëeyi bir adanm›Ë kuldan elde
ederiz. EÊer Ôocuklara ilk baËtan kaÊ›t, kalem verilirse sonuÔ
verimli olmaz; onun iÔin ellerine taË parÔas› verilir ve yazma
Ôal›Ëmas›n› ónce kumda yaparlar. Bunun gibi, baËlang›Ôta
hizmet yaklaË›m›, kendini adama tavr› nas›l olmal›d›r, bunun
úzerinde uygulama yapmaya Ôal›Ëmal›y›z. Bu bizim doÊuËtan
gelen servetimizdir ve tesellimiz de odur. 

EÊer hizmet yaklaË›m› geliËtirmeye Ôal›Ë›rsak, saf adanm›Ë
kul bize yard›m edecektir. EÊer bir kiËi cimriyse, birine sada-
ka olarak en az›ndan Ôóp versin denir. Cimriye Ëóyle derler,
"BaËkalar›na hiÔ olmazsa kúl ver ki elin vermeye al›Ës›n." O
hÕlde hizmet ruhu yúksek birËeydir. Bizler kendimizi
Kù£òa'n›n hizmetine verme Ôal›Ëmas› iÔinde olmal›y›z.

Kutsal ad›n, nåmabhajan'›n ibadeti olan en ústún hizmet
formunu elde etmedik diye korkmamal›y›z. "Neden tap›naÊ›
súpúrmem istendi? S›radan herkes bunu yapabilir," diye
dúËúnmemeliyiz. Bundan korkmamal›y›z. Bizler iÔin gerekli
olan Ëey, hizmet yaklaË›m› elde etmektir. Ózverili olmak, ken-
dini dúËúnmemek, kendini unutmak gerekir. Kendini unutma-
n›n órneÊi Sokrates, kendini feda etmenin órneÊi ise Ísa'd›r
derler. Ve hangi amaÔ uÊruna? Yúce Tanr› iÔin. O hÕlde bir
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adanm›Ë kulla pozitif bir baÊlant›m›z olmal›d›r. Onun emri
alt›nda hizmet boyutuyla baÊlant› kurar›z. Sadece onun lútfuy-
la, onun arac›l›Ê› ile enerjimiz aËk›n mekÕna gidebilir. Bu
bak›mdan, guru mahåråja'm›z, çrÏla Bhaktisiddhånta
SaraswatÏ ëhåkura, vaaz verme hizmetine yúzde doksan
aÊ›rl›k verdi ve konumumuz ne olursa olsun bizlerin de ama-
c›m›z bu olmal›d›r. 
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Kutsal
Ad›n

Nektar›

Gerekli olan Ëey yaln›zca Kù£òa'n›n Kutsal Ad›n›n sesi
deÊil, sesin doÊru anlam›, ózú ve ruhudur. Sayg›s›zca zikir
yapmak, nåma-aparådhå, ad›n sadece fiziksel yónúnú temsil
eder. GerÔek ad tam anlam›yla ruhanÅdir. Nåmåk£ara bahira-
ya batu nåma kabu naya: tek baË›na ad›n harflerinin sesi, asla
gerÔek ad deÊildir. Bu konu Jagadånanda Paòàita'n›n Prema-
vivarta's›nda, Kù£òa bilinciyle ilgili felsefÅ Ô›kar›mlarla dolu
kitab›nda aÔ›klanm›Ët›r. Bu kitap Bhaktivinoda ëhåkura
taraf›ndan yay›na haz›rland› ve yay›nland›. Orada Ëu pasajla
karË›laË›rs›n›z: nåmåk£ara bahiraya batu nåma kabu naya,
Kù£òa'n›n kutsal ad›n›n sesini tek baË›na, asla gerÔek ad olarak
dúËúnmemek gerekir. 

Hatta nåmåbhåsa s›ras›nda, yani ihanetsiz saf zikirden
ónceki belirli olmayan zikir s›ras›nda, ad›n sesi oradad›r ama
ad›n iÔsel ózú orada deÊildir, bize mukti verebilir, yani negatif
taraftan, maddesel dúnyadan azat edebilir. Ancak, pozitif
tarafa, ruhanÅ dúnyaya kat›l›m›n izine rastlanmaz. Ad orada
yoktur. Kù£òa'n›n kutsal ad› pozitif birËeydir ve eÊer bir parÔa
kutsal ad istiyorsak, pozitif dúnyaya kabul edilmemiz gerekir.
Negatif taraftayken nas›l olur da kutsal adla baÊlant› kurabili-
riz? Nåmåbhåsa bize ózgúrlúk saÊlayabilir ancak adanm›Ël›k
úlkesine kat›l›m saÊlamaz. Bu bak›mdan, gerÔek ad,
nåmåbhåsada da bulunmaz.

On iki



Vedalar›n DeÊerli TaËlar›
Yaln›zca belli bir grup ózgúr ruh, kutsal ada ibadet eder;

herkes deÊil. çrÏla Røpa GoswåmÏ Nåmå£éakam'da (1) Ëóyle
yazd›:

nikhila-ßruti-mauli ratna målå
dyuti nÏråjita-påda-paíkajånta
ayi mukta-kulair upåsyamånaì
paritas tvåm hari-nåm saìßrayåmi

"Ey Kutsal Ad! Senin lotus ayak parmaklar›n›n uÔlar›na,
Vedalar›n tac› olan Upani£adlar›n múcevher bólúmlerinden
yay›lan parlak ayd›nl›k taraf›ndan ebediyen ibadet edilir. Sen,
Nårada ve çukadeva GoswåmÏ gibi ózgúrlúÊe ermiË yúce ruh-
lar taraf›ndan ebediyen hayranl›k duyulan ve zikredilensin.
Ey Hari Nåma! Kendimi bútún ihanetlerden ar›nd›rarak tama-
men sana s›Ê›n›yorum."

Røpa GoswåmÏ say›s›z ózgúr ruhun, her aÔ›dan sayg›lar›n›
sunarak Kù£òa'n›n kutsal ad›na ibadet ettiklerini sóyler. Kut-
sal ad›n yúceliÊinin s›radan metinlerde bulunamayabileceÊi-
ni, ancak onlar›n hepsini bútún olarak incelerseniz kutsal ad›n
ruhunu keËfedeceÊinizi ifade eder. S›radan insanlar bunu ken-
di Ôal›Ëmalar›yla bulamayabilirler, ancak gerÔek ózú, geniË
alana yay›lm›Ë yaz›lar›n gerÔek amac›n› alabilen ve belli baËl›
Vedik metinlerin bútún amac›n›n kutsal ad›n yúceliÊi
olduÊunu keËfeden kimseler de bulunmaktad›r.

Ses Orman›
çruti yani Vedalardaki belli baËl› Ëifreler, Kù£òa'n›n kutsal

ad›yla ilgili ip uÔlar› verirler. çruti, ßabda demektir: kulakla
kavranabilen, yukar›dan indirilmiË olan vahyolunmuË
gerÔeÊin ses formu. Vedalar doÊald›r ki, yúce gerÔeÊe sadece
ses vas›tas›yla ulaËabileceÊimizi sóylerler. Aksi hÕlde kendi
intiharlar›na neden olurlard›. EÊer gerÔeÊi sadece ses
vas›tas›yla elde edeceÊimizi sóylemeseler, sesin bedenlenmiË
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Caitanya-caritåmùta'da, "çrÏ Caitanya Mahåprabhu'nun tam
kopyas›" olarak anlat›lan, çrÏla Røpa GoswåmÏ'nin on alt›nc› yúz-
y›lda yap›lm›Ë portresi. O Mahåprabhu'nun talimat› úzerine yúz bin
ayeti kaleme ald›.



hÕli olan Vedalara ne gerek var? O hÕlde eÊer onlar›n gerÔek
ózelliÊini inceleyebilirsek, górúrúz ki belli baËl› Vedalar
Lord'a sesin geliËtirilmesi yoluyla ulaËabileceÊimizi sóylerler.
Óyleyse, bunu sadece ses arac›l›Ê› ile (ßabda pramånam)
anlayabiliriz. GerÔeÊi ancak ses aktarabilir. Vedalar bóyle
sóylemek zorundalar, yoksa etkisiz bir ses orman›ndan ibaret
olurlar.

çruti kulak vas›tas›yla elde edilebilen Ëey demektir ve o
ses ise mutlakt›r. çrutiler en yúksek hedefe yaln›zca ses arac›-
l›Ê› ile ulaËabileceÊimizi aÔ›klamak úzere geldiler. çrutinin
temel kurallar› (sutralar) bize bilgi verir: nikhila ßruti mauli
ratna målå. Mauli ana metinler anlam›na gelir. Bir kolyeyi
oluËturan say›s›z deÊerli taË ve múcevhere benzerler. Yayd›k-
lar› par›lt›, kutsal ad›n lotus ayaklar›n› gózler ónúne serer.
ÄråtÏ s›ras›nda s›radan insanlara Lord'un Altardaki Deity for-
munu daha net góstermek iÔin nas›l ateË sunarsak, ana ßrutiler
de bu idraki elde etmemize yard›mc› olurlar: Yúce Lord'u
yaln›z ses vas›tas›yla elde edebiliriz.

Røpa GoswåmÏ der ki; ana ßrutilerin anlamlar›na daha faz-
la dikkat edersek, onlar›n bize sadece kutsal ad›n lotus ayak-
lar›n› góstermeye Ôal›Ët›Ê›n› anlar›z; ayn› åråtÏ s›ras›nda ghee
lambas›n›n Lord’un figúrúnú górmemize yard›mc› oluËu gibi.
Lord Formunu (Deity) genel olarak górúyoruzdur, ama lam-
ban›n yard›m›yla, Lord'un bedeninin farkl› bólgelerini daha
belirgin bir Ëekilde alg›lar›z. Ayn› bunun gibi, ana ßrutiler de
›Ë›klar›yla Kù£òa'n›n kutsal ad›n›n alt bólgesini góstermeye
Ôal›Ë›rlar. Onlar kutsal ad›n en uzaktaki bólgesi hakk›nda bir
kavrama sahip olmam›z iÔin, ad›n herËey olduÊu hakk›nda
hayal meyal bir kavrama sahip olmam›z iÔin bize yol gósteri-
yor ve yard›mc› oluyorlar. Røpa GoswåmÏ der ki, gerÔekten
ózgúr olanlar kutsal ad›n Ôevresini sar›yorlar ve óvgúlerini,
hayranl›klar›n› sunuyorlar. Ve Ëóyle dua eder, "Bu ruh
hÕliyle, Kù£òa'n›n kutsal ad›na s›Ê›n›r›m."

Vedalar›n gerÔek anlam›n› idrak etmek zordur. Baz› kiËiler
derler ki, "Vedalarda Hare Kù£òa Zikri ónerilmiyor. Hatta,
bazen Kù£òa bir Ëeytan ad› olarak geÔiyor. Neden Kù£òa ad›n›
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“ÄråtÏ s›ras›nda s›radan insanlara Tanr›’n›n Altardaki Deity for-
munu daha net góstermek iÔin nas›l ateË sunarsak, ana ßrutiler de bu
idraki elde etmemize yard›mc› olurlar: Yaln›z ses vas›tas›yla Yúce
Lord'u elde edebiliriz.”



zikredelim?" Vedalarda (Chåndogya Upani£ad 8.13.1), bu
ayeti górúrúz:

ßyåmåc chavalaì prapadye
ßavalåc chyåmaì prapadye

"Siyah›n (ßyåma) yard›m›yla, beyaz›n (ßavalå) hizmeti ile
tan›ËacaÊ›z; beyaz›n (ßavalå) yard›m›yla, siyah›n (ßyåma)
hizmeti ile tan›ËacaÊ›z." Bu ayetin anlam› nedir? Äcåryalar›-
m›z mutlaÊ›n, enerji ve enerjinin sahibi yard›m›yla anlaË›labi-
leceÊini anlatm›Ëlard›r. çyåma siyah›ms› olan Kù£òa demek-
tir; ßavalå, beyaz ise RådhårånÏ'dir. Dolay›s›yla Rådhå'n›n
yard›m›yla, Kù£òa'n›n hizmetini elde ederiz ve Kù£òa'n›n
yard›m›yla RådhårånÏ'nin hizmetini elde ederiz.

Ses Arac›l›Ê›yla Tanr›
Bu bak›mdan, Røpa GoswåmÏ Vedalar› sadece yúzeysel

olarak incelemenin bizi hayal k›r›kl›Ê›na uÊratacaÊ›n› sóyler.
Ama eÊer pozitif bir zihinle araËt›rma yaparsak, sådhular›n,
åcåryalar›n, mahåjanalar›n lútfuyla anlar›z ki, ana ßrutiler
bizi Ëu kavrama gótúrmektedir; túm Vedik seslerin ana hede-
fi o merkezÅ sestir; Kù£òa'n›n kutsal ad›d›r. Vedalarda mutlak
úlkenin mújdesini vermek úzere gelmiË Ôok fazla bólúm
bulunur, ama bir merkez olmas› gerekir. Bu nedenle belli
baËl› sesler, yúce bútúnú yani Kù£òa’y› temsil eden merkezÅ
bir ses olduÊunu góstermek iÔin meËale gibi ›Ë›k saÔarlar. Her
yanda Kù£òa'n›n ad›na sayg›lar›n› sunan Ôok fazla ózgúr ruh
vard›r. Túm Vedik mantralar mutlak merkezin ses yónú
hakk›nda bize bir fikir vermek úzere O merkezÅ sesten
gelmiËtir. Røpa GoswåmÏ'nin savunduÊu tez budur.

Vedalar›n dallar› sestir ve bu sesler tek merkezden gelme-
lidir. Sesin kaynaÊ›n› doÊru gózle góren kiËiyi Ëu sózlerle
yónlendirirler, "Git! O yóne koË! KaynaÊ›m›zda herËeyi bula-
caks›n. Biz pek Ôok Ëeyi sadece k›smen temsil ediyoruz ama
bir merkezimiz var, bir kaynaÊ›m›z var. O yóne git, seni
yeterli Ëekilde tatmin edecek sesi bulacaks›n ve o sesin baËka
yónleriyle de tan›Ët›r›lacaks›n."
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Kù£òa'n›n kutsal ad› en ónemli Ëeydir; Kù£òa'n›n Kendisin-
den aËaÊ›da deÊildir. Bútúnú tam olarak temsil eder. Røpa
GoswåmÏ der ki, "Ey Kutsal Ad, Senin lotus ayaklar›na
s›Ê›n›r›m. Sen kutsal metinlerdeki bútún sesleri birleËtiren
muhteËem, merkezÅ sessin."

Røpa GoswåmÏ'nin manevÅ óÊretmeni Sanåtana GoswåmÏ
ise der ki:

jayati jayati nåmånanda røpam murarer
viramita nija dharma dhyåna pujyadhi yatna
katham api sakùdåttam muktidaì pråninåì yat
paramåmùtam ekaì jÏvanaì bhu£anaì me

"ÍlahÅ ad›n hizmetindeki vecd herËeye egemen olsun. EÊer
bir Ëekilde o sesle temasa geÔersek, nåma røpam muråreè, o
zaman diÊer bútún faaliyetlerimiz felÔ olur; baËka herhangi
bir faaliyet yapmam›za gerek kalmaz. EÊer Kù£òa'n›n kutsal
ad›n›n hizmetini kazan›rsak Ôok ÔeËitlilik gósteren górevleri-
mizin bizim iÔin ónemi kalmaz."

Dharma, karmilerin yani meyve iËÔilerinin iË uÊraËlar›
anlam›na gelir. Dhyåna bu fiziksel dúnyadan emekli olmak ve
iÔ dúnyay› kullanmaya, sómúrmeye Ôal›Ëarak iÔsel meditas-
yon yapmakt›r. Bunlar›n her ikisi de kutsal sesin vecdiyle
durur, paralize olur.

Råmånuja tarikat›, Vaikuòéha'da górkemli bir Ëekilde ve
huËu ruhuyla Lak£mi-Nåråyaòa'ya ibadet eder. Kutsal ad›n
vecdiyle, o da son bulacak. Kù£òa'n›n kutsal ad›n›n gerÔek lút-
funa eren kiËi farkl› ibadet Ëekillerinin bútún aËamalar›ndan
uzaklaË›r, yani varòåßrama dharma; sosyal górev, dhyåna;
jñånÏlerin (zihinsel kuramc›lar›n) ve yogilerin iÔsel meditas-
yonu ve Råmånuja sampradåyay› izleyenlerin ózgúrlúÊe
ulaËt›ktan sonra cezbolduklar› pøjå yani Vaikuòéha'ya gór-
kemli ibadet geride kal›r. Kutsal ad bizi Goloka'n›n, Kù£òa'n›n
mekÕn›n›n idrakine gótúrúr ki orada ruhanÅ yaËam›m›z›n
diÊer bútún aËamalar›ndan bútúnúyle uzaklaË›r›z. Her túrlú
iËten uzaklaË›r›z, hatta Kù£òa iÔin yap›l›yor olsa bile. ÍÔsel
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meditasyondan ve hesap kitap yapmaktan hatta huËu ve say-
g›yla ibadet etmek olan pøjå'dan vazgeÔmek zorunda kal›r›z.
Kutsal ad bútún bu eÊilimleri durdurur ve ad› zikrederek óyle-
sine gúzellikler keËfederiz ki baËka hiÔbir Ëeye dikkatimizi
veremeyiz. MutlaÊ›n ses yónúyle gerÔekten temasa geÔince,
diÊer bútún coËku dolu Ôabalar›m›z ve iËlevlerimiz donup ka-
l›r. Onlarla ilgili giriËimde bulunamay›z. Sadece ad› zikrede-
riz. Ard›ndan, ad baËka hizmetler yapmam›za izin verince
onlar› yerine getirebiliriz. Ad óylesine gúce, óylesine yúksek
derecede enerjiye sahiptir ki, hizmetin diÊer bútún dallar›n›
durdurur ve sizi búyúler.

"Milyonlarca Kulak Ístiyorum"
Røpa GoswåmÏ'nin yaz›lar›nda Ëu ayeti górúrúz:

tuòàe tåòàavanÏ ratiì vitanute tuòàåvalÏ-labdhaye
karòa-kroàa kaàambini ghaéayate karòårbhudebhyaè spùhåm
cetaè pråògaòa-saígini vijayate sarvendriyåòåm kùtiì
no jåne janitå kiyabdhir amùtaiè kù£òeti varòa-dvayÏ

Kù£òa'n›n kutsal ad› aËaÊ›ya inip dili ve dudaklar› ele geÔirin-
ce, onlar› óylesine gúÔlú bir Ëekilde kontrol eder ki, dudaklar›
ve dili adeta Ô›ld›rm›ËÔas›na kutsal ad›n zikriyle meËgul eder.
Ad›n gúcú bu Ëekilde, aËaÊ›ya inip onlar›n iÔine girer ve kiËi
tek bir dilin ve tek bir aÊz›n yeterli olmad›Ê›n› duyumsar; ad›
tatmak iÔin binlerce aÊ›za ihtiyaÔ duyar. O zaman Kù£òa'n›n
kutsal ad› kulaÊa óylesine búyúk bir gúÔle ve ak›Ëla girer ki,
kulaklar› zapteder ve kiËi iki kulaÊ›n yetersiz olduÊunu
dúËúnúr; kulaÊa giren tatl› ak›Ëa milyonlarca kulaÊ›n eËlik
etmesini ister. Íki kulak onun iÔin boËtur; milyonlarca kulak
ister. Kutsal ad›n nektar› kulaklar›ndan sel gibi girer, kalbe
doÊru kendisine yol aÔar.

Bu nektar óylesine tatl›d›r ki, kalbi yani bútún duyular›n
merkezini ele geÔirmeye giderken herËey donup kal›r. O tatl›
sald›rgan nereye dokunsa, bútún yap› búyúk bir yoÊunlukla
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ele geÔer; óyle ki onun d›Ë›ndaki herËey góz ard› edilir. Røpa
GoswåmÏ Ëóyle yazar, "Kù£òa'n›n kutsal ad›nda ne kadar Ôok
nektar olduÊunu bilmiyorum, sóyleyemiyorum, ifade etmekte
baËar›s›z›m. Bu iki hece o denli tatl›l›k, óylesine ústún nitelik-
li tatl›l›k iÔeriyor ki! Ve bu tatl›l›k óylesine kavgac› ki herËeyi
ele geÔiriyor." Bu ayet çrÏla Røpa GoswåmÏ'nin yazd›Ê›
Vidagdha Mådhava'da yer al›r.

çrÏla Bhaktivinoda ëhåkura, çaranågati adl› kitab›nda
Røpa GoswåmÏ taraf›ndan yaz›lm›Ë olan Nåma£takam'›, kut-
sal ad› óven dokuz duay› aÔ›klam›Ët›r. Orada herËey Ôok gúzel
bir Ëekilde anlat›l›r.

O Ëóyle yazar, "Kalbim ayn› bir Ôól gibi, gúneËin
›Ë›nlar›yla kavruluyor. Zihnimin iÔindeki durum bóyle.
Ólúmlú Ëeyler iÔin beslenen arzu beni doyurmuyor Ôúnkú ya-
p›lar› gereÊi ólúm úretiyorlar. Zihnimde sadece bir ya da iki
deÊil, bóyle binlerce ólúm úreten arzu bar›n›yor. Benim hÕlim
budur."

"Ancak her nas›lsa, sadhunun ve gurunun lútfuyla, sonsuz
umut bar›nd›ran Kù£òa'n›n kutsal ad› kulak deliklerimden
girdi ve kalbimin mekÕn›na ulaËt›. Ve orada, kendine has bir
úmitle, sonsuz, iyilik dolu olas›l›klarla, yeni túrden bir nek-
tarla kalbime dokundu."

Ad›n Vecdi
"O sesle yepyeni bir umut doÊar. O zaman zorla, kalpten

dile yónelir. Bu, o sesi dilimin Ôabas›yla Ô›kar›yorum anlam›-
na gelmez, hay›r. Bir azizin kalbinden gelen Ëey, benim
kulaÊ›mdan kalbime girdi, dilimin úzerinde zorla beliren ve
dans eden iËte odur. DoÊru kutsal ad odur. Yukar›dan aËaÊ›ya
iner. Bu, dilin sahip olduÊu maddesel formla Ô›kar›lmaz.
KaynaÊ› yukar›dad›r.

"Ve mutlaÊ›n bir arac›s› vas›tas›yla kulaktan kalbe girer.
Kalpten bir miktar sevgi toplar, ard›ndan Kù£òa'n›n kutsal ad›
zorla dilde belirir ve dans etmeye baËlar. O ses, búyúk bir
gúÔle dilin ucuna gelir ve o tatl› ses dans›na baËlar."

Kutsal ad›n gerÔek etkileri burada tan›mlanm›Ë bulunuyor.
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EÊer canl› ve gerÔek bir ad ise, ses boÊuklaË›r, bedende titre-
meler olur ve bacaklar ayakta kalamaz. Bazen bedene sel gibi
gózyaËlar› akar ve túyler diken diken olur. Bazen, bedende
renk deÊiËiklikleri olur ve zihin ve bilinÔten eser kalmaz.
Kendimizden geÔip dúËebiliriz, túm beden ve zihin sald›r›ya
uÊram›ËÔas›na, titremelerle, deÊiËik Ëekillerde etkilenmiË
górúnúr. GórúnúËte beden ve zihinde Ôok fazla s›k›nt›ya
neden olmuË gibidir ama gerÔek kalpten al›Ë›lmad›k, tatl› bir
Ëurup taËmaktad›r.

Nektar Okyanusu
KiËi zaman zaman Ëóyle dúËúnúr, "Ben bir nektar okyanu-

sunday›m. Benim bútún varl›Ê›m nektars› bir s›v›dan oluËan
okyanusun iÔindedir. Ben kendimin yan›baË›nday›m. Nerede
olduÊumu anlayam›yorum. Neredeyim? Bu nedir? BaË›ma
neler geliyor? Neredeyse beni deli etti. Ben bir deli miyim?
GeÔmiË deneyimlerim, ciddiyetim, aÊ›rbaËl›l›Ê›m, bútún bun-
lar nereye gittiler? Ben neyim?

"Ben yabanc› bir Ëey taraf›ndan topyekûn deÊiËikliÊe uÊra-
d›m. Bana Ëefkat gósteren búyúk bir gúcún ellerinde bir oyun-
cak bebeÊim. Ínanc›m vas›tas›yla, daha ónce hiÔ deneyimlen-
memiË olan bu búyúk ve bilinmez ortama girmem nas›l
múmkún oldu anlayam›yorum.

"Ve sonunda tutsak edildiÊimi anlad›m. Bútún varl›Ê›m, iÔ
ve d›Ë olarak ózel, tatl› bir gúÔ taraf›ndan ele geÔti. Bóylesine
tatl› bir gúce yem olmaktan kendimi alamad›m. Buna doÊru
dúrúst bir tan›m getiremem. O'nun gólgesine s›Ê›nmaya
geldim ve Onu koruyucum olarak kabul ettim; Ëimdi Onun
elinde son derece ac›mas›zca ve despotÔa muamele górúyo-
rum. Yine de herËeyin son derece hoË, benim deneyimlerimin
ótesinde olduÊunu duyumsuyorum. Bu nedir?

"Daha fazla karË› koyam›yorum. Tam anlam›yla tutsak
oldum. Kaderim istediÊi yere gitsin. Ben buradan d›Ëar›ya
Ô›kamam. Ben tatl› bir arkadaË›n elinde tutsaÊ›m;
baÊ›ms›zl›Ê›m hepten yok oldu. Benim iÔin teslim olmaktan
baËka yol kalmad›. GerÔek durumumu anlatmaya muktedir
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deÊilim. Onun bir otokrat olduÊunu anlad›m. O ne isterse ya-
pacakt›r. KarË› koymam, direnmem imkÕns›z olduÊu iÔin tes-
lim olmal›y›m. O ne yapmaktan hoËlan›yorsa iËbirliÊi iÔinde
olay›m. Daha baËka ne yapabilirim? Çaresizim.

"Bazen ad›n tatl›l›Ê›n›n, tomurcuklanan bir ÔiÔek gibi
yoÊunlaËt›Ê›n› górúyorum; ondan tatl› dalgalar›n oluËturduÊu
harikulade gúzellikte ›rmaklar ak›yor. Ad kendi iÔinde say›s›z
gúzellikte, ÔeËitli formlarda ak›nt›lar bar›nd›r›yor ve Kendisi-
ni deÊiËik Ëekillerde múkemmel olarak ifade ediyor. Bazen
kendine ózgú bir renk ya da górúntú yay›yor ve kayboluyor.

"Sanki iÔsel gózlerime, Ôok say›daki Ôekici yónleri gósteri-
liyor ve beni zorla al›p o altar›n ayaÊ›na teslim olmaya gótú-
rúyor. Kendisini bana, ózgún hÕliyle, Vùndåvana'da, Braja
lÏlå'da, RådhårånÏ ile beraberken gósteriyor. Kendimi Onun
kendisine ózgú, Ôok tatl› ve sevgi dolu ortam›nda buluyorum.
Èóyle diyor, 'Górdún mú! Ne Ôok harikulade Ëeye sahibim.
Buras› senin evin. Ben salt hayal úrúnú deÊilim, somut
gerÔeÊim. Buradaki ortam›n Ôok elveriËli ve tatl› olduÊunu
góreceksin. Burada yaËamal›s›n.'

Yak›nlar›yla, farkl› rasalar iÔinde, farkl› Ëekillerde
uÊraËt›Ê›n› górúyorum. Ve ónceki bedenimin iÔinden Ô›kan
baËka bir bedene sahip olduÊumu górúyorum; o beden burada
Onun hizmetinde súrekli bir yere sahip. Burada iËte bóylesine
yeni bir yaËamla karË›laËt›m. Ve sonunda, geÔmiË yaËant›mla
ilgili dúËúncelerim ve deneyimlerimin yok olduÊunu górúyo-
rum. Ve evet: gerÔek yaËam›m burada. DoÊru olan bu, óteki
ise sahteydi, o yaËam yok olmuË durumda.

"Ard›ndan kutsal ad› zikretmenin bana yeni bir cesaret,
yeni beklenti, yeni umut verdiÊini górúyorum. Ne istersek,
iÔsel arzumuz ne ise, ad sayesinde karË›lan›yor. EÊer ad› zik-
redersek, iÔsel ózlemlerimizin túmú gerÔekleËiyor. O ebedÅ-
dir, saflar›n en saf olan›d›r ve vecdle doludur. Èimdi tamamen
deÊiËtirilmiË olduÊumu anl›yorum.

"Èimdi, en derin ózlemim budur: bu tatl› sesin karË›s›nda
olan ne varsa ebediyen bu dúnyadan silinsin. EÊer bu gúzel
yaËama karË›t olan birËey varsa, yok olsun ve eÊer gerekirse
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onun dúnyadan ebediyen yok olmas› iÔin yaËam›m› feda
edeyim. O zaman diÊer kiËiler, ondan istedikleri gibi doyum
saÊlayabilirler. O yaËam›n gerÔekleËmesine hiÔbir Ëey engel
olmamal›. Onun bir eËi yok. Bu nedenle herkes buraya gele-
bilir ve eÊer gerekirse, her túrlú tepkiye son vermek iÔin
kendimi feda ederim. Bóylece herkes kolayca, dingince, hiÔ
bir tehlike olmadan bu tatl› ve mutlu yaËamdan tat al›r." çrÏla
Bhaktivinoda Thakura çaranågati (Teslimiyet) adl› kitab›n›n
son Ëark›s›nda bunlar› sóylúyor. 
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Gúzel
GerÔek

Råmånanda Råya evli bir adamd›, ancak çrÏ Caitanya
Mahåprabhu taraf›ndan duyular›na aË›r› derecede hakim biri
olarak kabul edilmiËti. Bir zamanlar Pradyumna Mißra adl› bir
bråhmaòa rahip, Mahåprabhu'ya geldi ve Ona Ëóyle dedi,
"Senin aÊz›ndan Kù£òa'y› dinlemek istiyorum." Mahåprabhu
ona Ëóyle dedi, "Ben Kù£òa hakk›nda hiÔbir Ëey bilmiyorum
ama Råmånanda Råya biliyor. Ona git ve Kù£òa'y› ondan duy.
Benim ad›m› ver, belki seninle konuËur."

Pradyumna Misra tereddút iÔindeydi ama gitti, bir súre
Råmånanda Råya'y› izledi ve dónúp Mahåprabhu'ya rapor et-
ti. Mahåprabhu sordu, "Råmånanda'dan Kù£òa'y› dinledin
mi?" "Hay›r." "Neden?" "Onu kabul edilemez birËeyle
uÊraË›rken górdúm. Bir súre izledim, sonra buraya dóndúm."
"Ne górdún?" Pradyumna Mißra Ëóyle dedi, "Råmånanda
Råya'y› genÔ dansÔ› k›zlar› eÊitirken górdúm.!" 

KúÔúk yaËtan itibaren Jagannåtha’n›n Tanr› Formunun
hizmetine adanm›Ë olan k›zlara deva-dåsÏler denir. HiÔ evlen-
mezler ve karakterleri de Ôok iyi olmayabilir. Pradyumna
Mißra Råmånånda Råya'y›, deva-dåsÏleri kabul edilmeyecek
bir Ëekilde eÊitirken górdú. Onlara Jagannåtha Formu ónúnde
nas›l dansedip Ëark› sóyleyeceklerini gósteriyordu. Onlara
duruËlar›n›n nas›l olmas› gerektiÊini, nas›l hareket etmeleri
gerektiÊini ve bak›Ëlar›n›n nas›l baËtan Ô›kart›c› olmas› gerek-
tiÊini gósterdi. Ve bu eÊitim s›ras›nda onlar›n mahrem yerle-
rine de dokunuyordu. Bu nedenle Pradyumna Mißra

On ΩÔ



Mahåprabhu'ya Ëóyle dedi, "Råmånanda'y› bútún bunlar›
yaparken górúnce ona karË› sayg›m kalmad›, bu yúzden, onu
bir súre iËiyle meËgul hÕldeyken izledim, sonra oradan
ayr›ld›m."

Duyular›n Efendisi
Mahåprabhu ona Ëóyle dedi, "Råmånanda Råya'y› hafife

alma. O duyular›n efendisidir. Onda sahtekÕrl›Ê›n, kurnazl›Ê›n
zerresi yoktur. Ben bile duyusal huzursuzluk nedeniyle
iÔimde s›k›nt› hissederim, oysa Råmånanda'n›n bóyle bir
derdi yoktur. Maddeye ait duyusal zevkin úzerinde olman›n
múmkún olduÊu bir aËamaya ulaËabilme konusunda doÊrudan
deneyime sahip deÊiliz, ancak yaln›zca kutsal metinlerden
duyduklar›m›za góre, insan›n bútún bu kaba baÊl›l›klar›
aËabildiÊi bir mertebe mevcuttur. 

Bundan çrÏmad Bhågavatam'da sóz ediliyor (10.33.39):

vikrÏàitaì vraja-vadhøbhir idaì ca vi£noè
ßraddhånvito 'nußùòuyåd atha varòayed yaè
bhaktiì paråm bhagavati pratilabhya kåmaì
hùd-rogam åßv apahinoty acireòa dhÏraè

"Lord Kù£òa ve gopilerin madde ótesi aËk dolu maceralar›n›,
Tanr›'n›n yúce bir kulunun anlat›m›yla, sars›lmaz inanÔla
duyan kiËi, k›sa zamanda maddesel Ëehvetten kurtulur ve
Kù£òa'n›n ilahÅ aËk›n› elde eder." Bir kiËi bedensel olarak bu
túr faaliyetler iÔindeyken kalbi baËka yerde olabilir. Ve o túr-
den olan bir tek kiËi vard›r: Råmånanda Råya. Çok say›da
Råmånanda yoktur. Kù£òa'n›n ve Gopilerin hizmeti iÔin
gerekli olan duygusall›k ve fark›ndal›k konusunda uzman
olan tek bir Råmånanda vard›r. Kalbi tamamen Kù£òa'n›n
davas›na adanm›Ët›r; bencil Ô›kar peËinde deÊildir. Her an
Kù£òa bilincindedir ve yapt›Ê› herËey Kù£òa'n›n hoËnutluÊu
iÔindir, bu nedenle onun hakk›nda kótú dúËúnme. Oraya
yeniden git."
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Kù£òa ÍÔin Ç›ld›rmak
Bunun úzerine Pradyumna Mißra tekrar Råmånanda

Råya'y› górmeye gitti. Råmånanda konuËmaya Ëu sózlerle
baËlad›, "Ah, o gún size yard›mc› olamad›m. Ama siz Kù£òa
hakk›nda duymak iÔin tekrar geldiniz. Ne kadar Ëansl›y›m!"
Råmånanda Råya sabah konuËmaya baËlad›, óÊlenden sonra
geldiÊinde hÕlÕ Ô›lg›n gibi Kù£òa'dan konuËuyordu. Yemek
yemeyi, y›kanmay› ya da baËka Ëeyleri tamamen unuttu. HiÔ
durmadan Kù£òa'dan sóz eden bir Ô›lg›nd›. Sonra, geÔ olunca,
hizmetkÕrlar›, iki, úÔ kez gelip ona banyo almas› ve yemek
yemesi iÔin yalvard›lar, nihayet konuËmay› kesip gitmek
zorunda kald›. Sonra Pradyumna Mißra Mahåprabhu'ya geldi
ve Ëóyle dedi, "Evet, Råmånanda Råya'dan dinledim ve
kalbim onun Kù£òa hakk›nda sóyledikleriyle dopdolu."

Mahåprabhu'nun Kendisi de Kù£òa’y› Råmånanda
Råya'dan dinlemiËti ve Ëóyle dedi, "Råmånanda Kù£òa'n›n
ne olduÊunu bilir. Røpa ve Sanåtana'ya óÊrettiklerimi
Råmånanda'dan duymuËtum." BelirtildiÊine góre,
Mahåprabhu, îßvara PurÏ'den dik£a, inisiasyon alm›Ët›; vaaz
vermek amac›yla Ke£ava BhåratÏ'den, sannyåsa,
vazgeÔmiËlik mertebesi alm›Ët›; Kù£òa'n›n Vùndåvana'daki aË-
k›n oyunlar›na kat›lmak iÔin ise Råmånanda Råya'dan råga
marga inisiasyonu ald›. KuËkusuz îßvara PurÏ, Ke£ava BhåratÏ
ve Råmånanda Råya kendilerini asla çrÏ Caitanya
Mahåprabhu'nun gurusu olarak górmediler. 

Ancak Mahåprabhu'nun Råmånanda Råya'ya sayg› góster-
diÊi górúldú. Caitanya caritåmùta'da (Madhya 8.204) Ëóyle
anlat›l›r; eÊer bir kiËi Kù£òa'n›n Vraja'daki oyunlar›na, iÔten
gelen adanm›Ël›kla kat›lmak istiyorsa, eËler aras›ndaki gúzel-
liklerin, mådhurya rasan›n (sakhÏ vinå ei lÏlåya anyera nåhi
gati) gúvenilir bir nedimesine s›Ê›nmas› gerekir. Onlar bu
durumun ustas›d›rlar. Mådhurya lÏlå'n›n túm malzeme deposu
bu nedimelerin ellerindedir. Onu sadece onlar baËkalar›na
verebilirler. Guru, mådhurya-rasada sakhÏ olarak, yani
RådhårånÏ'nin nedimesi (guru røpa sakhÏ) formunda ve ruh
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hÕlinde górúnúr. Råmånånda Råya, Visåkha-sakhÏydi,
çrÏmatÏ RådhårånÏ'nin saÊ kolu, ózel nedimesiydi. 

çrÏ Caitanya Mahåprabhu Råmånanda'ya kibå vipra, kibå
nyåsÏ ßødra kene naya, yei kù£na-tattva vettå sei 'guru' haya
derken bizlere, çrÏmatÏ RådhårånÏ'nin en yak›n dostuna
yaklaËman›n gerekliliÊi úzerine bir ip ucu verir: "Bana talimat
vermekten neden kaÔ›n›yorsun? Senden Ôok fazla Ëey
óÊreniyorum. Sen Kù£òa'n›n iËlerinde uzmans›n, dolay›s›yla
gurusun; onun iÔin herËeyi senden dinliyorum. Kim kù£òa-
lÏlå'n›n malzeme deposunun efendisiyse ve kim onu
baËkalar›na daÊ›tabilirse o kiËi gurudur; bundan hiÔ kuËku
olmas›n."

Råmånanda Råya ve çrÏ Caitanya Mahåprabhu aras›ndaki
únlú konuËmalar GodåvarÏ nehri k›y›lar›nda gerÔekleËti.
GodåvarÏ ad› ónem taË›r, Ôúnkú bu ad, ruhanÅ duyular›m›za en
yúksek doyumun verildiÊi o yeri ifade eder. Bútún duyular›-
m›z›n sahip olduÊu en múkemmel uÊraË, GodåvarÏ k›y›lar›n-
da ilan edildi. "Duyular›n›z› reddetmemeniz gerekir. EÊer
kullanma (sómúrme) ve vazgeÔme ruhunu terk ederseniz, o
zaman duyular›n›z Kù£òa'yla doyuma ulaË›rlar. Bu iki eÊilim
sizin Kù£òa'ya yaklaËman›z› engeller; Kù£òa'ya doÊru olarak
yaklaËmak iÔin duyular›n›z› en múkemmel Ëekilde kullan-
man›z gerekir." ÍËte bu, GodåvarÏ k›y›lar›nda ele al›nd›.

çrÏ Caitanya Mahåprabhu ve Råmånånda Råya aras›nda geÔen
ve Kù£òadas Kaviråja GoswåmÏ taraf›ndan beË yúzy›l ónce Caitan-
ya-caritåmùta'da kayda geÔen konuËmalar›n orjinal Bengalce metni.



YaËam›n GerÔek Amac›
çrÏ Caitanya Mahåprabhu, orada, Råmånanda Råya ile

yapt›Ê› únlú konuËmalarda, saf adanm›Ël›k hizmetine genel ve
kapsaml› yaklaË›m› baËlatt›. Bu konu Caitanya-caritåmùta
Madhya-lÏlå'da (8.51-313) kay›tl›d›r. Mahåprabhu,
Råmånanda Råya'ya sordu, prabhu kahe, — "paàa ßloka
sådhyera niròaya": "YaËam›n gerÔek amac› nedir? Yaln›zca
senin ifadelerini duymak deÊil, ayn› zamanda kutsal metinler-
den de delil istiyorum."

Råmånanda Råya'dan cevap geldi: råya kahe, —"sva dhar-
måcaraòe vi£òu-bhakti haya." "KarË›l›Ê›nda birËey bekleme-
den kendi iËini yap." Sva dharma, varòåßrama dharma'd›r,
yani Vedik sosyal tabakalaËma. "Èimdiki durumunuza geÔmiË
karman›z taraf›ndan gónderildiniz. Èimdiki durumunuza
góre, górevlerinizi tek koËulla yerine getirmek zorundas›n›z:
yani karË›l›k beklemeden gerÔekleËtirmelisiniz. EÊer
varòåßrama dharma'da górevlerinizi maddesel bir amaÔ
olmadan súrdúrúrseniz, vi£òu-bhakti, Tanr›'ya adanm›Ël›k
elde edersiniz. Vi£òu Puråòa'da (3.8.9) bu kan›tlanm›Ët›r:

varòåßramåcåravatå
puru£eòa paraè pumån
vi£òur årådhyate panthå
nånyat tat-to£a-kåraòam

"Tanr› Kat›n›n Yúce Èahsiyetini, Lord Vi£òu'yu hoËnut etme-
nin tek yolu, kiËinin varòa ve åßrama sosyal sistemi iÔindeki
belirlenmiË górevlerini doÊru bir Ëekilde yerine getirerek Ona
ibadet etmesidir." Burada, Råmånanda Råya, her yere núfuz
etmiË olan Lord'a baÊl›l›Ê›n, vi£òu-bhakti'nin, yaËam›m›z›n
amac› ve gerÔek hedefi olduÊunu sóyler. Bu Våsudeva kavra-
m›d›r: herËey Onun iÔindedir ve O her yerdedir. Råmånanda
kendi kiËisel Ô›kar›m›zdan s›yr›l›p genel Ô›kar› kucaklamam›z
gerektiÊini ve bunun da Vi£òu bilincine, vi£òu-bhakti dúzeyi-
ne ulaËmas› gerektiÊini anlatt›. Vi£òu'ya, her yerde var olan
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iÔsel ruha boyun eÊmek yaËam›n amac›d›r. Onunla baÊlant›
kurmal› ve ona góre yaËamal›y›z; olgusal bir yaËam deÊil daha
derin ve daha latif bir mekÕna ait ruhanÅ bir yaËam súrmeliyiz.

Arzularla Kar›Ëm›Ë Adanm›Ël›k
çrÏ Caitanya Mahåprabhu dedi ki, "Bu yúzeysel; daha

derine in." KuËkusuz gerÔek dinsel yaËam›n buradan baËlad›Ê›
dúËúnúlebilir yani Vedalar ve Upani£adlar taraf›ndan Ôoktan
emrolunduÊu ve programland›Ê› gibi ózel, kiËisel amaÔtan
vazgeÔ ve evrensel amaÔ iÔin hareket et. Oysa çrÏ Caitanya
Mahåprabhu Ëóyle dedi, "Bu yúzeysel, daha derine in."

O zaman Råmånanda Råya Ëunlar› sóyledi, kù£òe karmår-
paòa-sarvasådhya-såra: "KiËinin, faaliyetlerinin sonuÔlar›n›
Kù£òa'ya sunmas› múkemmeliyetin ózúdúr." Varòåßrama
dharma’da, al›Ë›lagelen uygulamaya góre, kiËiler genelde
yüzeysel faaliyetlerle uÊraË›rlar ve eylemin meyvelerinden
vazgeÔmek iÔin Ôaba harcamazlar. VazgeÔseler bile, Vi£òu
veya Kù£òa'yla ilgili doÊrudan bilince sahip deÊildirler.
Tanr›Ôa Durgå'ya taparlar, ßråddha cenaze tóreni yaparlar ve
türlü türlü dinsel uygulamalar gerÔekleËtirirler. Bu dolayl›
olarak, asl›nda Vi£òu'yla baÊlant›l›d›r. Nas›l olduÊunu bilirler
ya da bilmezler ama baÊlant› mevcuttur. Varòåßraman›n
genel kavram› budur, oysa burada Råmånanda, Kù£òa'n›n
otorite olduÊunun doÊrudan bilincinde olmak daha iyidir de-
mektedir. Varòåßrama sosyal sistemi iÔerisinde ne yaparsak
yapal›m bútún sonuÔlar Kù£òa'ya verilmelidir. EÊer bútún
fiziksel, sosyal, ulusal ve ruhanÅ faaliyetlerimizi Kù£òa bilin-
cinde yerine getirirsek, o zaman yaËam›m›z›n amac›n› gerÔek-
leËtirme noktas›na yaklaËabiliriz.

çrÏ Caitanya Mahåprabhu dedi ki, "Bu yúzeysel; daha
derine in." O zaman Råmånanda Råya Bhagavad-gÏtå'dan
(18.66) al›nt› yaparak yeni bir ›Ë›k gósterdi: sarva-dharmån
parityajya måm ekaì ßaraòaì vraja, "Bútún górevlerini
b›rak ve Bana teslim ol." Bizler varòåßraman›n d›Ësal
faaliyetlerine deÊil, yaËam›n hedefi konusuna ózen gósterme-
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liyiz. Faaliyetimizin formuna daha az ónem vermeliyiz: ister
kral, ister entellektúel bråhmaòa, ister iËÔi olay›m bu ónemli
deÊildir. Bu Ëekilde dúËúnebiliriz, "Benim Ëóyle bir górevim
var, bóyle bir górevim var," ama bu Ôok da ónemli deÊildir.
Yapt›Ê›m›z iËe baÊlanmamal›y›z. Kral krall›Ê›n› b›rakabilir ve
vazgeÔmenin, Ôilenin olduÊu bir bråhmaòa yaËant›s›n›
seÔebilir. Bir ßødra iËini b›rakabilir, dilenci olabilir ve
Kù£òa'n›n ad›n› zikredebilir. Bir bråhmaòa adak uygulama-
s›ndan vazgeÔip bir dilenci olabilir. O hÕlde yaËam›n amac›
konusuna ózen góstermeliyiz; górevimizin Ëekline deÊil. Èu
anki ortam›m›z›, bizi Ôevreleyen Ëeyleri ve górevimizi góz
ard› edip, kendimizi tamamen Tanr› yoluna adamal›y›z.

Bilgi ve Adanm›Ël›k 
çrÏ Caitanya Mahåprabhu dedi ki, "Bu da yúzeysel; haydi,

ilerle — daha derine in." O zaman Råmånanda Råya,
Bhagavad-gÏtå'dan (18.54) al›nt› yaparak, jñåna-mißrå bhakti'yi
yani bilgiyle kar›Ëm›Ë olan adanm›Ë hizmeti aÔ›klad›; Kù£òa
orada Ëóyle der:

brahma-bhøtaè prasannåtmå
na ßocati na kåík£ati
samaè sarve£u bhøte£u
mad-bhaktiì labhate paråm

Kendisini maddenin úzerindeki ruh canla tan›mlama
aËamas›na gelmiË kiËinin bu maddesel dúnyayla iËi bitmiË
demektir. Bu maddesel dúnyadaki kay›p ya da kazanc›n ona
bir yarar› dokunmaz. O ruhtur: beklentisi ruh dúnyas›ndad›r
ve bu maddesel dúnyayla iyi ya da kótú, herhangi bir
al›ËveriËi yoktur. Ruh olduÊunun bilincinde bulunduÊundan
ve maddeyle bir al›ËveriËi olmad›Ê›ndan kendi iÔinde doyum
hisseder. O åtmåråma'd›r: kendi kendine yeter; ne yas tutar,
ne de herhangi bir Ëeyin ózlemini duyar. EÊer bir kay›p varsa
yas tutar m›? Hay›r. Èóyle dúËúnúr, "Bu birËey deÊil, sadece
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madde; gereksiz ve ónemsiz. Èimdi gerÔek adanm›Ë hizmet
baËlayabilir; ruhu saf hizmet tavr› iÔinde, maddesel olan
hiÔbir Ëeyle kar›Ëmadan ruhanÅ mekÕnda yaËamaya baËlayabi-
lir. KiËi ruhanÅ platforma ulaË›nca daha úst túr bir hizmet
yapma olanaÊ›na kavuËur.

çrÏ Caitanya Mahåprabhu Ëóyle dedi, "Bu da yúzeyseldir.
Bóyle bir kiËi adanm›Ë hizmetin sadece k›y›s›na gelmiËtir:
esasl› bir adanm›Ël›Êa sahip deÊildir. Bhakti úlkesine girmiË
deÊildir; s›n›rsal pozisyonda, kap›da beklemektedir. Bhakti
elde edebilir ama henúz elde etmemiËtir. Negatif gúÔleri sona
ermiËtir ama yine de kap›dad›r; henúz iÔeriye girmemiËtir.
Girebilir; girmeyebilir. EÊer oradan birËey al›rsa o Ëey saft›r
ama hÕlÕ kap›da durmaktad›r.

Ruh Can› AË, "Daha Derine Ín"
O zaman Råmånanda Råya Ëóyle dedi, jñañe prayåsam

udapåsya namanta eva: "Bilginin búyúsúnú aËmak Ôok zor
birËeydir." Bizler Ëóyle dúËúnúrúz, "Ónce herËeyi anlamak is-
tiyorum, ondan sonra harekete geÔeceÊim." Hesap kitap ve
onun gerisinde de kuËku vard›r. Hareket etmeden ónce
herËeyi tam olarak bilmek isteriz; ancak o zaman sermayemi-
zi tehlikeye atabiliriz. Ego, o "ben" denilen Ëey, son derece
gúÔlúdúr ve kÕr ve zarar hesab› ister. Èóyle dúËúnúr, "ben
efendiyim. Anahtar benim elimde, herËeyi denemek istiyo-
rum, herËeyi bilmek istiyorum. Kendim iÔin neyin iyi olduÊu-
nu biliyorum." Bu nedenle kendimizi hizmetkÕr deÊil efendi
san›r›z ve efendi olarak sorgular›z.

Ama eÊer herËeyin bizden ústún olduÊu Lord'un úlkesine
gerÔekten girmek istiyorsak, bu hesap yapan zihniyet terk
edilmelidir. Orada kimse efendi olduÊumuzu dúËúnúp bize
aÔ›klama yapmaya gelmek zahmetine katlanmaz. Onlar bize
"Evet, hiÔbir kay›p sóz konusu deÊil; kazanc›n›z búyúk ola-
cak," diye teminat vermeye gelmeyecekler. Èóyle dúËúnebili-
riz, "Ben baÊ›ms›z, ayr› bir varl›Ê›m, o hÕlde benim hesab›m-
dan herhangi bir kay›p olmamal›. Burada baË›m dik olarak
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durmal›y›m," oysa bu bir iËe yaramaz. Bizler oraya kóle
olarak gitmeliyiz, efendi olarak deÊil. Bu túrlú bir zihniyet
gerekir: baËlar›m›z› eÊmeliyiz. BaË›m›z dik olarak, herËeyi
ÔiÊneyip geÔemeyiz, orada herËey nitelik olarak bizden
ústúndúr.

ÍlahÅ Kólelik
Óyleyse, o aËk›n úlkeye girmeliyiz, orada toprak, su, hava

ve ne ile karË›laË›rsak karË›laËal›m hepsi bizi oluËturan Ëeyler-
den daha ústún malzemeyle yap›lm›Ët›r. Onlar›n hepsi
gurudur, bizler ise óÊrencileriz. Onlar efendiler, bizler ise
hizmetkÕrlar›z; herËeyin bizim efendimiz olduÊu o úlkeye gir-
meliyiz. Boyun eÊmeliyiz; gerÔek niteliÊimiz bu olmal›d›r.
Bize ne emredilirse onu yerine getirmeliyiz. Orada beynimizi
fazla kullanmam›z gerekmez. Orada beyne yer yok; onlar
bizden daha ak›ll›lar. Beynimiz orada gereksizdir; sadece
ellerimiz gerekir. Orada el gúcú gerekir. Orada yeterince
beyin var. EÊer istiyorsak o úlkeye girmeliyiz. Oras› bizler
iÔin kólelik úlkesidir. Bu nedenle beyinlerimizden nefretle
vazgeÔip, sadece kalplerimizi alarak o úlkeye yaklaËmal› ve
girmeliyiz.

Bizler, Lord Brahmå'n›n Lord Kù£òa'y› ziyaret etmek úzere
Dwårakå'ya giderken dúËúndúÊú tarzda dúËúnmeliyiz, "Ben
bir sivrisinek kadar deÊersizim." Ve bu o anl›k bir Ëey deÊil-
dir; kiËi alÔakgónúllú bir tavra girip, iËini bitirip geri dónme-
yecek. Hay›r. Bóyle deÊersiz bir konumu ebediyen kabul
etmek zorunday›z. Elbette Kù£òa bilinci hakk›nda eÊitim
almay› úmit edebiliriz: bizim iÔin ne kadar iyidir, ne kadar
yúcedir, ne kadar yararl›d›r. Bize paripraßna, dúrúst, aÔ›k yú-
rekle soru sorma izni verilir. AËk›n mekÕnda herËey bizim
dostumuzdur. Onlar bize yard›m etmeye gelirler. Adanm›Ë
hizmetin gúzel olduÊunu ve Kù£òa bilincinin en iyi yaËam
biÔimi olduÊunu anlamam›za yard›mc› olurlar. Ózlemimizin
ve amac›m›z›n safl›Ê› deÊerlendirilecektir; d›Ësal konumumuz
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deÊil. O taraftan bizi iËe alacak olanlar amac›m›z›n safl›Ê›n›
dikkate alacaklar, Ëu anki durumumuzu ve kapasitemizi deÊil.

Ve kóle olacaÊ›m›z kesinmiË gibi górúnse de, sonuÔ bunun
tam tersi olacakt›r. EÊer bu túrlú bir teslimiyet ve kólelik
tavr›n› kabul edebilirseniz, o zaman asla yenilmez olan› yene-
bilirsiniz. Dostlar gelip size yard›m edeceklerdir, sadhular
gelecekler ve kóle olmam›z gerektiÊini ve Kù£òa'n›n kóleleri
Ôok sevdiÊini anlamam›z› saÊlayacaklard›r. O kólelerin efen-
disidir ve bazen Kendi kólelerinin kólesi olmak ister (gopÏ-
bhartuè pada-kamalayor dåsa-dåsånudåsaè). BaËar›n›n
anahtar› budur ve en yúksek kazanc› bu tav›rla elde edebiliriz.

çrÏ Caitanya Mahåprabhu, Råmånanda Råya'ya dedi ki,
"Evet, bu doÊrudur. Yenilmez olan, teslimiyetle yenik dúËú-
rúlúr. Onu ele geÔirebiliriz. Ben bunu ilahÅ aËk›n baËlang›Ô
mertebesi olarak kabul ediyorum: ne ólÔúde riske girersek o
ólÔúde alabiliriz. Kendimizi verdiÊimiz ólÔúde o ele geÔmez
sonsuzluktan talepte bulunabiliriz." çrÏ Caitanya Mahåprabhu
dedi ki, "Ben bunu ßuddha-bhakti'nin, saf adanm›Ë hizmetin
baËlang›c› olarak kabul ediyorum. Ama daha da ileri git."

Rasa Bilimi
Råmånanda Råya saf adanm›Ë hizmetin, kaba Ëekliyle,

genel olarak o aËamadan baËlad›Ê›n›, daha da olgunlaËt›Ê›nda
ßånta, nótrlúk, dåsya, hizmetkÕrl›k, sakhya, dostluk, våtsalya,
ebeveyn Ëefkati ve mådhurya rasa, eËler aras› sevgi Ëeklini
almas› gerektiÊini anlatt›. çånta rasada baÊ›ml›l›k ni£éha
vard›r: kiËi Ëóyle dúËúnúr, "Ben gerÔeÊe súrekli boyun eÊmek
olan bu bilinÔten kendimi kurtaram›yorum."

Dåsya rasada nótr tav›r, hizmet yapma arzusu geliËir.
Adanm›Ë kul salt oturup kalmaktan ve Yúce Otoriteye sayg›
góstermekten tatmin olmay›nca Onun taraf›ndan kullan›lmak
ister. Tanr›'n›n ona bir uÊraË vermesi iÔin dua ederek Onun
emrini bekler. Bir adanm›Ë Tanr› taraf›ndan herhangi bir
Ëekilde kullan›lma arzusuna bóylesine derinden sahip
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olduÊunda buna dåsya rasa denir veya hizmet ruhu iÔinde
adanm›Ël›k. Ard›ndan sakhya rasa gelir: dostluk iliËkisi
iÔindeki adanm›Ë hizmet. 

Dost Tanr› 
Dåsya rasadaki hizmete samimiyet eklenince durum biraz

daha ústún olur. Genelde eski sad›k hizmetkÕrlar, samimi
hizmetkÕrlar olurlar, bu nedenle hizmete samimiyet aËamas›
eklenince sakhya rasa yani Lord’un dostu olarak adanm›Ë
hizmet hÕli ortaya Ô›kar. Ónce ni£éhå, baÊ›ml›l›k, boyun eÊme
vard›r; ard›ndan adanm›Ë kul Lord’u tatmin etmek úzere kul-
lan›lmak ister; ard›ndan samimiyet iÔinde kullan›lma gelir,
sakhya rasa dostluk iliËkisi iÔindeki hizmet aËamas›d›r. Lord
Nåråyaòa'ya belli ólÔúler iÔerisinde hizmet edilen
Vaikuòéha'da, sadece ßånta rasa, dåsya rasa ve sakhya
rasa'n›n yar›s› górúlúr. Orada tam anlam›yla samimiyet
imkÕns›zd›r. Korku, sayg›, gúzellik, haËmet, gósteriË, kayg›,
bunlar›n hepsi, Yúce Lord ile daha samimi bir iliËki geliËtirin-
ce kaybolur. O zaman, ibadetimizin veya sevgimizin hedefi
yón deÊiËtirir. Sonra, Vaikuòéha'dan Ayodhyå'ya, Lord
Råmachandra'n›n kutsal mekÕn›na cezboluruz, orada
tarafs›zl›k, hizmet ve VibÏ£aòa ile SugrÏva'n›n dostluÊu
bulunur. Orada våtsalya rasay›, Tanr›'ya olan ebeveyn
sevgisini bulabiliriz.

OÊul Tanr›
Våtsalya rasada, samimiyet tuhaf bir aËamaya dónúËúr ve

hizmetkÕrlar sayg›lar›n›n hedefini koruma górevine yúkseltil-
diklerini dúËúnúrler. OÊula duyulan Ëefkat de hizmettir. Her
ne kadar ana baba Lord'u oÊullar› olarak kontrol edip, bazen
azarlayarak bazen cezaland›rarak durumun efendisi gibi
górúnseler de, bu yúzeysel bir górúntúdúr. EÊer onlar›n
hizmetlerinin derinine inersek, son derece al›Ë›lmad›k túrden
benzersiz bir sevgiyle karË›laË›r›z. Yúzeysel olarak onlar Onu
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cezaland›r›r ve azarlarlar; derine inince, bútún ilgileri hizmet-
lerinin hedefinin iyiliÊi iÔindir. Våtsalya veya Tanr›'ya duyu-
lan ebeveyn sevgisi al›Ë›lmad›k túrden bir ilahÅ aËkt›r.
Ayodhyå'da våtsalya'n›n Ôok belirgin olmayan túrúyle
karË›laË›r›z, bu bak›mdan hemen hemen hiÔ dikkate al›nmaz.

Mathura: Kù£òa Kavram›
Røpa GoswåmÏ Vaikuòéha'dan Mathurå'ya bir ad›mda

atlad›. Upadeßamùta's›nda (9) Ëóyle yazm›Ët›r: Vaikuòéhaj
janito varå madhu-purÏ tatråpi råsotsavad. "Mathurå
Vaikuòéha'dan ústúndúr Ôúnkú Kù£òa orada górúndú."
HerËeyin net ve olduÊu gibi gósterildiÊi yer oras›d›r.
Mathurå'da Tanr›'n›n Kù£òa kavram›yla karË›laË›r›z. Røpa
GoswåmÏ, Vaikuòéha'dan tek ad›mda Kù£òa kavram›na geldi
ama aradaki boËluÊu Sanåtana GoswåmÏ doldurmuËtur. O,
kitab› Bùhad-bhågavatåmùta'da der ki, Mathurå yolunda,
Lord Råma'n›n ruhanÅ krall›Ê› Ayodhyå vard›r; orada
karË›m›za sakhya ve våtsalya rasalar› Ô›kar. 

Oysa Røpa GoswåmÏ bir anda Mathurå'ya gider. O Ëóyle
der, "Mathurå'ya gelin; burada sakhya ve våtsalya rasan›n
net olarak górúndúÊúnú anlayacaks›n›z." O, sakhya rasa
hizmetin orada nas›l mevcut olduÊunu góstermiËtir. Adanm›Ë
kullar orada Kù£òa'yla oynarlar, bazen omuzlar›na t›rman›rlar
ve bazen Ona tokat bile atarlar. Ancak, Onunla bu Ëekilde iÔli
d›Ël› olduklar› halde, kalplerinde tuhaf bir hizmet yaklaË›m›
vard›r. ÓlÔút budur: Onun topuÊundan bir diken Ô›kartmak
iÔin kendilerini binlerce kez feda edebilirler. Dost Kù£òa'n›n
en ónemsiz tatmini iÔin kendilerini bin kez feda edebilirler.
Onu kendi yaËamlar›ndan bin kez daha deÊerli górúrler.
Våtsalya rasada da, ólÔút bunun gibidir: sayg›lar›n›n hedefi-
nin en kúÔúk bir ilgisi iÔin yaËamlar›n› milyonlarca kez vere-
bilirler. Orada iËte bóyle bir aËk vard›r.

Ve sonra, hizmet anlay›Ë› våtsalya'dan eËler aras› sevgiye
(mådhurya rasa) doÊru geliËir; mådhurya rasa bútún diÊer
rasalar›, yani baÊ›ml›l›k (ßanta ni£éhå), hizmet (dåsya),
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dostÔa samimiyet (sakhya) ve ebeveyn sevgisini (våtsalya
rasa) iÔinde bar›nd›r›r. Ancak, Kù£òa'n›n tatmini iÔin
varoluËumuzun her bir atomunun topyekûn adanmas›, diÊer
bútún rasalar› kapsayan mådhurya rasada bulunur.

EËler Aras› Haz
Ve mådhurya rasa, parakÏya yani sevgililerin iliËkisi

Ëeklinde ifade edilince daha da gúÔlenir. ParakÏya rasada
gopiler Kù£òa'n›n hizmeti iÔin herËeyi tehlikeye atarlar.
ParakÏya rasan›n iki túrú vard›r: birinde hiÔbir zorunluluk
yoktur; birleËme olabilir de olmayabilir de, dolay›s›yla
buluËmalar› Ôok ender olduÊu iÔin daha da gúzel gelir. Bir
baËka parakÏya rasa daha vard›r: s›radan yiyecekler Kù£òa'n›n
hoËuna gitmez denir, ama yiyeceÊini h›rs›zl›k yaparak elde
edince bu Ona daha tatl› gelir. EÊer bu sanat› izleyebilirsek
ayn› Ëey parakÏya rasa durumunda da uygulanabilir. "Grubu
kand›r›yorum, istediÊimi elde ediyorum. BaËkas›n›n mal›n›
Ôal›yorum." Bu túrlú bir tav›r, óznel taraf›n daha Ôok hoËuna
gider.

Adanm›Ë taraf herËeyi tehlikeye atar: iyi ad, toplum, gele-
cek ve hatta dinsel metinlerin emirleri. Onlar toptan riske gi-
rerler. Ayn› Ëu olayda olduÊu gibi. Bir zamanlar biz
Madras'tayken, Jaipur Kral› tap›nak inËaat› iÔin bir miktar
para vermiËti. Para Kalkúta'daki genel merkezimize gónderil-
di. 5000 rupinin ilk taksidi 1000 rupiydi ve merkezden oraya
iËÔi gónderilerek inËaata baËland›. Sonra, Mådhava Mahåråja
ve ben Madras'a gónderildik. Oradayken kral›n yak›nda gele-
ceÊini duyduk. Krala baz› iËlerin yap›ld›Ê›n› góstermek iÔin
yap›y› belli bir yere kadar yúkselttik, bóylece krala "Paran›z
harcand›, Ëimdi ikinci takside gerek var," denebilirdi. Bunu
yapabilmek iÔin borca girdik. TuÊlalar ve diÊer Ëeyler iÔin
borÔ ald›k ve yap›y› daha yúksek bir seviyeye getirdk.

Guru mahåråja'ya bunu yazd›Ê›m›z zaman bizi azarlama-
s›ndan kayg›lan›yorduk: "Neden bu borca girdiniz?" Oysa
onun yerine bize takdirlerini belirtti: "GeleceÊinizi Kù£òa'n›n
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hizmeti iÔin tehlikeye att›n›z. BorÔ ald›n›z; bu da borcu óde-
mek zorundas›n›z anlam›na gelir, bóylece gelecekteki enerji-
nizi Kù£òa'n›n hizmetine baÊlad›n›z. Para toplay›p borcu óde-
meniz gerekecek, dolay›s›yla geleceÊi tehlikeye atan hizmet
de vard›r." Gopiler bilinÔli olarak geleceklerini tehlikeye
att›lar: "Ústlerimize ve Vedalar›n direktiflerine itaatsizlik
ettik; yapt›Ê›m›z Ëey ne toplum taraf›ndan onaylan›yor ne de
din kitaplar› taraf›ndan. GeleceÊimiz karanl›k." Buna raÊmen
Kù£òa'ya hizmet etmeden yapamad›lar.

O hÕlde, Vaikuòéhåj janito varå madhu-purÏ tatråpi
råsotsavåd. Janito’nun anlam›; Vùndåvana'daki våtsalya rasa
ve mådhurya rasa’d›r: rådhå-kuòàam ihåpi gokula-pateè.
Mådhurya rasada da úÔ grup gósterilir: Genel anlamda
Vùndåvana, Govardhana'daki seÔkin gruplar ve Rådhå-
kuòàa'daki en yúksek grup. Bunlar›n hepsi Råmånanda Råya
ve çrÏ Caitanya Mahåprabhu aras›ndaki konuËmada gósteril-
miËtir.

Rådhå: Gopilerin KraliÔesi
Sonra, çrÏ Caitanya Mahåprabhu dedi ki, "Daha ileri git."

O zaman Råmånanda Råya, mådhurya rasada RådhårånÏ
taraf›ndan sunulan hizmet túrúnú aÔ›klamaya baËlad›. Onun
adanm›Ë hizmeti, s›ralamaya bak›l›rsa diÊer bútún gopilerin
hizmetinden ústúndúr. Rådhåm ådhåya hùdaye tatyåja vraja
sundariè (GÏtå-govinda 3.1 - Jayadeva GoswåmÏ). ÍÔlerinden
biri uÊruna bútún gopiler terk edilebilir. O hÕlde ondan
gelebilecek hizmet hangi al›Ë›lmad›k ózelliÊe sahiptir? Kù£òa,
Tanr› Kat›n›n Yúce Èahsiyeti (svayam røpa) sadece
RådhårånÏ'nin yan›baË›ndad›r. Gopilerin yan›nda olanlar
prabhåva prakå£a'd›r, Kù£òa'n›n uzant›lar›d›r; svayam røpa
yani orjinal form deÊildirler. çrÏmatÏ RådhårånÏ'nin sahip
olduÊu nitelik iËte budur. Bu en ústún adanm›Ë hizmet ideali-
ne en ústún sayg›lar›m›z› góstermeliyiz.
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çrÏ Kù£òa, vecdin Kendisi ve çrÏmatÏ RådhårånÏ, vecd dolu Tanr›
aËk›n›n bedenlenmiË hÕli.

Rådhå-Kù£òa: Ayr›l›kta Beraberlik 
Sonra, çrÏ Caitanya Mahåprabhu'dan son soru geldi:

"Bundan daha ileri birËey dúËúnebiliyor musun?" O zaman
Råmånanda Råya dedi ki, "Sóylediklerimi desteklemek úzere



kutsal metinlerden al›nt› yapmam› istemiËtin, ama burada her-
hangi bir metinden al›nt› yapmam imkÕns›z. Yine de iÔimde
yepyeni bir duygu var ve eÊer bilmek istersen Sana anlatabi-
lirim." Bóylece Råmånanda Råya bir ezgi yazd›. Ezgiyi Ëu
sózlerle aÔ›klad›, "HoËuna gidip gitmeyeceÊini bilmiyorum
ama bana óyle geliyor ki Rådhå ve Govinda'n›n buluËmalar›n-
dan daha da iyi bir aËama var." Her ikisinin, pozitif ve nega-
tifin birleËtiÊi, bireysel bilincin net olmad›Ê›, birinin diÊerini
kendinden geÔerek arad›Ê› bir aËama var. Bir taraf›n diÊer
taraf› aray›Ë› son derece gúÔlú ve yoÊun. Bu Ôok daha ústún
bir aËk mertebesi olarak górúnúyor: ayr›l›kta beraberlik.
Rådhå ve Govinda Birbirlerini aray›Ëlar›nda óylesine yoÊun-
lar ki, Birbirlerine sahip olup olmad›klar›n›n bilincinde bile
deÊiller. Kù£òa karË›s›nda durduÊu halde RådhårånÏ, Onu kay-
betme korkusu deneyimler; bu duygu óylesine yoÊunlaË›r ki
sanki Kù£òa'y› kaybetmiËtir. Beraberdirler, ama birinin
diÊerini kaybetme korkusu, oÊlunun saÊl›Ê› iÔin devaml›
tetikte olan bir anne gibi buluËmalar›n› dayan›lmas› imkÕns›z
bir ac›ya dónúËtúrúr (ani£éåsaíkÏni bandhu-hùdayåni
bhavanti hi). Bir anne Ëóyle dúËúnúr, "OÊlum d›Ëar›da —
acaba baË›na bir kaza m› geldi?" Bu ayr›l›k korkusu derin bir
aËk›n belirtisidir. 

çrÏ Caitanya Avatara
Råmånanda Råya'n›n anlat›m›, Rådhå ile Govinda'n›n

birleËimi olan çrÏ Caitanya Mahåprabhu'nun ilahÅ górúnúmú
hakk›nda bir ip ucu verdi. Onlar sanki Kendi ayr› varoluËlar›-
n›n bilincinde deÊiller. Biri diÊerini arar; Kù£òa, Rådhårå-
nÏ'nin duygular›yla dolup taËar ve birbirlerine óylesine
derinden sar›lm›Ëlard›r ki biri diÊerinin iÔinde kaybolur. O
zaman çrÏ Caitanya Mahåprabhu eliyle Råmånanda Råya'n›n
aÊz›n› kapatt› ve ona dedi ki, "Daha ótesi yok." Rasa-råja
mahå bhåva - dui eka røpa. Lord çrÏ Kù£òa bútún zevklerin
kaynaÊ›d›r ve çrÏmatÏ RådhårånÏ ise ÍlahÅ aËk›n vecdinin
bedenlenmiË hÕlidir. Bu iki form, tek form olarak çrÏ Caitanya
Mahåprabhu'da birleËmiËlerdir.
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Råsaråja: Vecdin Kendisi
Mahåprabhu cevap verdi, "Ah, sen yúzde yúz adanm›Ë

olduÊun iÔin, bak›Ë›n› ne yóne Ôevirsen sadece Kù£òa'y› górúr-
sún; baËka Ëeyi deÊil. Senin ilginin hedefi her yerde temsil
ediliyor." Råmånanda Råya Ëóyle dedi, "Efendim, beni bóyle
kand›rma. Bu aËaÊ›l›k insan› ar›nd›rmak iÔin búyúk bir
lútufkÕrl›kla buraya geldin, diplomatÔa davranmak Sana
yak›Ëmaz. Sóylediklerini dinlemeyeceÊim; gerÔek hÕlini
góster. Kimsin Sen?" Mahåprabhu dedi ki, "Sen sevgi dolu
adanm›Ël›Ê›n sayesinde, bu dúnyadaki herËeyi bilebilirsin;
senin sevgi dolu gózúnden hiÔbir Ëey saklanamaz." Premåñ-
jana-cchurita-bhakti-vilocanena. 

Ard›ndan Mahåprabhu kendisini gósterdi: "D›Ëtan bak›nca
Beni alt›n renkli górúyorsun, asl›nda óyle deÊil. Rådhårå-
nÏ'nin renginin temas›yla óyle górúnúyor. Ve RådhårånÏ kime
dokunabilir ve kime bóylesine s›ms›k› sar›labilir? O Kù£òa'-
dan baËkas›na asla dokunmaz. O hÕlde, art›k kim olduÊumu
biliyorsun: Råsaråja — Vecdin Kendisi ve Mahåbhåva — o
en ústún rasay› tadabilen. Bak nas›l birbirleriyle kar›Ëm›Ëlar!”

Råmånanda Råya kendinden geÔti ve boylu boyunca yere
dúËtú. Duyular›na hakim olamad›. Sonra, çrÏ Caitanya
Mahåprabhu, elinin dokunuËu ile onu kendisine getirdi.
Råmånanda ónceki bilinÔ hÕline dóndú ve karË›s›nda bir
sannyåsÏnin oturmakta olduÊunu górdú. K›sa bir aradan sonra
Mahåprabhu dedi ki, "Burada kal, Ben gidiyorum."

Daha sonra, Råmånanda Råya ve çrÏ Caitanya
Mahåprabhu baËka konuËmalar da yapt›lar ve Mahåprabhu
Ëóyle dedi, "Råmånanda, yaËad›Ê›m súrece yan›mda olman›
istiyorum." Råmånanda Ëóyle cevaplad›, "Evet, Senin Kutsal
Lotus Ayaklar›na s›Ê›nmam ve yaËam›m›n sonuna kadar
orada yaËamam gerekir." Råmånanda daha sonra Madras
ValiliÊi górevinden emekli olmak ve Jagannåtha PurÏ'ye
gelmek úzere Orissa Kral› ile baz› haz›rl›klar yapt›. çrÏ
Caitanya Mahåprabhu ise yaklaË›k iki y›l boyunca Gúney ve
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Bat› Hindistan'daki kutsal yerleri dolaËt› ve sonunda PurÏ'ye
dóndú. Orada yeniden karË›laËt›lar.

AËk›n Ç›lg›nl›k
Ondan sonra, Mahåprabhu Bengal úzerinden

Vùndåvana'ya gitti. Aradan alt› y›l geÔti; Advaita Prabhu,
"Hare Kù£òa'y› tan›tmak ve zikretmekten ibaret olan oyun-
lar›m›z sona erdi," diyerek Mahåprabhu'ya izin verdi. Bunun
úzerine Mahåprabhu, on iki y›l boyunca aral›ks›z olarak,
RådhårånÏ'nin kù£òa-prema'y› yani Kù£òa'n›n aËk›n›n vecdini
tadarken iÔinde olduÊu ruh hÕlinin belirtilerini gósterdi.
RådhårånÏ'nin hizmetindeki iki baË gopi Lalitå ve Vißåkhå
olan Svarøpa Dåmodara ve Råmånanda Råya, o dónemde
Mahåprabhu'nun en ónemli refakatÔileriydiler. Orada, ÍlahÅ
aËk›n derin duygular›yla ilgili pek Ôok Ëey gósterilmiËtir. Bu
derece yoÊun iÔsel aËk›n karË›l›Ê›n›n d›Ëar›da nas›l bóylesine
belirtiler ortaya Ô›karabileceÊi, dúnya tarihinin hiÔbir yerinde,
hatta hiÔbir kutsal metinde górúlmemiËtir. Bu belirtiler

Orissa'dan bir rólyef; çrÏ Caitanya Mahåprabhu ve en yak›n iki
dostu, Råmånanda Råya ve Svarøpa Dåmodara. Onlar gózle górú-
nen oyunlar›n›n son on iki y›l› boyunca Mahåprabhu'ya Kù£òa'n›n
vecd dolu aËk›n› tatmas›nda yard›mc› oldular.



RådhårånÏ taraf›ndan ve daha sonra da çrÏ Caitanya
Mahåprabhu taraf›ndan gósterildi.

Kù£òa prema'n›n, Kù£òa'n›n aËk›n›n insan› bir oyuncak
bebek gibi nas›l oynatabildiÊi, Mahåprabhu taraf›ndan Kendi
uygulamalar› vas›tas›yla da gósterildi. Bazen bacaklar› ve
elleri ak›l almaz bir Ëekilde bedeninin iÔine girerdi, bazen
eklemleri Ôózúlúr, aËk›n bedeni upuzun górúnúrdú. Bazen
bedeni bembeyaz olurdu, bayg›n yatar, Ôok yavaË, belli belir-
siz soluk al›rd›. Bu Ëekilde say›s›z ve ËaË›rt›c› vecd belirtileri
gósterdi.

Svarøpa Dåmodara, çrÏ Caitanya Mahåprabhu'nun ózel
sekreteri, kendi an›lar›nda Onun górúnúËúnún anlam›n›
aÔ›klam›Ët›r. Bunlar Kaviråja GoswåmÏ'nin Caitanya-
caritåmùta's›nda kay›tl›d›r. O Ëóyle yazm›Ët›r:

rådhå kù£òa-praòaya-vikùtir hlådinÏ ßaktir asmåd
ekåtmånåv api bhuvi purå deha-bhedaì gatau tau
caitanyåkhyaì prakaéam adhunå tad-dvayaì caikyam åptaì
rådhå-bhåva-dyuti-suvalitaì naumi kù£òa-svarøpam

Rådhå ve Kù£òa bazen bir olurlar: bazen ayr›d›rlar. Dvåpara-
yuga'da ayr›d›rlar ve Kali-yuga'da çrÏ Kù£òa Caitanya
Mahåprabhu olarak birleËirler. Her ikisi de Mutlak GerÔeÊin
ebedÅ ifadeleridir. Yaz, sonbahar, k›Ë, ilkbahar dónúËúmlú bir
dúzende súrer gider: yaz baËlang›Ôt›r ve k›Ë daha sonra gelir
denemez. Bunun gibi, çrÏ Rådhå ve Kù£òa'n›n oyunlar› da
ebedÅ olarak oynanmaktad›r. Eski ÔaÊlarda Rådhå ve Kù£òa
bazen Kendilerini bóldúler ve oyunlar›n› sergilediler: yine her
ikisi, kudret ve o kudretin sahibi birleËirler ve çrÏ Caitanya
Mahåprabhu olarak birbirlerine sar›l›rlar. Yóneten ve
yónetilen eËler birbirleriyle kar›Ë›rlar ve olaÊanústú gúzellik-
te vecd dolu bir duygu ortaya Ô›kar. Kù£òa Kendi enerjisi ile
gúÔlenir ve Kendi Ben'inin aray›Ë›na koyulur: kù£òasya
åtmånusandhana. Kù£òa Kendi Kendisini, çrÏ Kù£òa'y›, Gúzel
GerÔeÊi aramaya koyulur. RådhårånÏ'nin Kù£òa úzerindeki

155GÚZEL GERÇEK



etkisi, Onu bir adanm›Ë kula ÔevirmiËtir ve O Kendisini
aramaktad›r. Gúzellik Kendisini tad›yor ve Ô›lg›na dónúyor.
Bu yaËayan bir gúzelliktir; ólú ya da duraÊan deÊildir,
dinamik vecd hÕlidir, hayat dolu gúzelliktir. O Kendisini,
mutluluÊun, vecdin ve gúzelliÊin bedenlenmiË hÕlini tad›yor
ve Ô›lg›nca dansediyor; ve Onun kÏrtanas›, o vecdi
baËkalar›na daÊ›tmak anlam›na gelir. GerÔek gúzellik yani
ånanda óyledir ki, kendisini      tadabilen ve mutluluÊunu bóy-
lesine yoÊun olarak ifade      edebilen baËka birËey mevcut
deÊildir. çrÏ Caitanya Mahåprabhu'yu Prema Dhåma Deva
Stotram'da anlatm›Ët›m;

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

"Mutlak GerÔeÊin en ústún kavram›, ayn› zamanda
ånanda'n›n yani vecdin de en ústún Ëekli olmal›d›r.
Mahåprabhu'nun dans› Onun vecdle dolu olduÊunu gósterir,
kÏrtanas› ise o rasan›n paylaË›lmas›d›r. O hÕlde, eÊer bilimsel
olarak Mahåprabhu'nun kim olduÊunu araËt›rmak istiyorsak
Onun En Ústún GerÔek olduÊunu górúrúz. O kendi nektar›n›
tadarak Ô›lg›na dónúyor, Onun dans ediËi, Onun aËk›n
vecdinin sonucudur. Ve O bunu zikrediyor, baËkalar›na
daÊ›t›yor. O hÕlde, çrÏ Caitanya Mahåprabhu'nun karakterini
yak›ndan incelersek Onun en múkemmel ve dinamik ifade-
siyle Yúce Mutlak GerÔeÊin ta kendisi olduÊunu dúËúnmeden
yapamay›z.” 
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çrÏ Caitanya Mahåprabhu: Kù£òa Kendi iÔsel gúzelliÊini tad›yor
ve vecd iÔinde deli gibi dans ediyor. Kù£òa Kendisi, çrÏ Kù£òa’y›
gúzel gerÔeÊi ar›yor. 



A
åcårya: Kendi órneÊiyle óÊreten
bilgi sahibi, sayg›n ónder.

B
Bhagavad-gÏtå: Vedik geleneÊin
en üstün metni; Kù£òa’n›n adanm›Ë
kulu Arjuna’ya Kuruk£etra’da,
savaË alan›nda aktard›Ê› 18 bólüm
700 ayetten oluËan óÊreti.
Brahmå (Lord): Evrenin yarat›c›s›
dórt baËl› yar› tanr› ve tutku hÕlinin
sembolü.
Brahman: MutlaÊ›n gayriËahsÅ
yónü; ruh-can.

C
Caitanya-caritåmùta: Lord Caitan-
ya Mahåprabhu’nun yaËam›n› ve
felsefesini anlatan Kù£òadas
Kaviråja GoswåmÏ’nin eseri.

G
gopÏler: S›Ê›r Ôoban› k›zlar, Lord
Kù£òa’n›n aËk›n k›z arkadaËlar›. 
GoswåmÏ: Duyular›n› kontrol
alt›na alm›Ë kutsal kiËi.
Govinda: Yüce Tanr›’n›n adlar›n-
dan; aËk›n formuyla topraÊa, inek-
lere ve duyulara zevk veren.

K
kali yuga, kali ÔaÊı: ÍÔinde bulunu-
lan Ôat›Ëma ÔaÊ›. Èimdiki Kali-
yuga Vaivasvata Manu’nun 28.
caturyugas›nda baËlad› (5000 y›l
ónce). Kuruk£etra savaË› bu
dónemde yap›ld›.  
karma: KarË›l›Ê›nda tepki al›nan
maddesel faaliyetler.

M
måyå: Yanl›Ë alg›lama, yan›lg›,
canl› varl›klar›n manevÅ yap›lar›n›
ve Tanr›’y› unutmalar›na neden
olan, Yüce Tanr›’n›n maddesel
enerjisi.

N
Nårada Muni: ÓÊreti zinciri iÔeri-
sinde Brahmå’dan sonra gelen ve

tüm yar› tanr›lar›n dan›Ëman› olan
aziz.
Naråyaòa — Kù£òa’n›n, huËuyla
ve kutsal metinlerin kat› talimat›yla
ibadet edilen (vaidi-bhakti), hey-
betli dórt kollu mutlak uzant›s›.

P
Påòàavalar: Pandu’nun oÊullar›:
Yudhi£éhira, BhÏma, Arjuna,
Nakula ve Sahadeva. 
Prahlåda Mahåråja: Èeytan ruhlu
babas›n›n zulmünden Tanr›
inanc›yla kurtulan adanm›Ë kul.
prasåda: Tanr›’ya sunulan yiye-
cekler; Tanr›’n›n lütfu.

R
Rådhå, RådhåraòÏ: Tanr›'n›n iÔsel
vecd enerjisi, Onun en yak›n eËi,
sevgilisi (hlådini-ßakti), hizmetkÕr›.
Råmacandra: Lord Kù£òa’n›n
Treta-yuga’daki kusursuz kral
enkarnasyonu.
Råvana: Råmayana Destan›’ndaki
on baËl› iblis.
û£Ïler: Vedik anlay›Ë› idrak etmiË
olan ilahÅ niteliklere sahip ulu
pirler.
Røpa GoswåmÏ (çrÏla): GauàÏya
Samprådåya’da adanm›Ël›k     ilkesi-
ni temsil eden åcårya, çrÏ
Chaitanya Mahåprabhu’nun alt› ebe-
dÅ refakatÔisinden en baËta gelen ve
sistematik olarak óÊretilerini sunmuË
olan VaiËnava rehber (Sanatan
Goswami, Jiva Goswami, Gopal
Bhatta Goswami, Raghunatha
Bhatta Goswami, Raghunatha dasa
Goswami).

S
sådhana: KiËinin arzulanan bir
sonuca ulaËmas›n› saÊlayan uygu-
lama. 
samådhi: Trans hÕli, Tanr› bilinci-
ne tam yoÊunlaËma. 
sannyåsa: Vedik sosyal sistem
iÔerisinde yer alan dórt manevÅ
aËamadan sonuncusu, maddesel
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yükümlülüklerden ve aile yaËant›-
s›ndan  vazgeÔilen aËama.
ßåstra: Tart›Ëmas›z gerÔek olarak
kabul edilen kutsal metinler, Vedik
edebiyat.
SÏta: Lord Råmacandra’n›n eËi.
çiva: Cehalet hÕlini, tamo-guna’y›
yóneten ve maddesel kozmosu yok
eden yar› tanr›.
çrÏ Chaitanya Mahåprabhu: çrÏ
Kù£òa Caitanya Mahåprabhu
(Nimai Pandit); Lord Kù£òa'n›n
Kali ÇaÊ›ndaki alt›n renkli enkar-
nasyonu; 15.yüzy›l›n sonlar›nda
Bat› Bengal-Nabadwip'te zuhur
eden ve Kali-yuga iÔin en üstün
ruhanÅ uygulamay› (yuga-dharma)
yani Tanr›'n›n kutsal adlar›n›n
toplu olarak sóylenmesi (sankirtan)
hareketini baËlatan enkarnasyon.
çrÏmad-Bhågavatam: Vyasade-
va’n›n Yüce Tanr›’ya sunulan saf
adanm›Ë hizmeti anlatt›Ê› kutsal
metin.

U
Upani£adlar: Vedalar’›n en deÊerli
mücevheri olarak kabul edilen ve
Yüce Ruh-can hakk›nda bilgi veren
bólümü; Vedånta
Uddhava: Kù£òa’n›n kuzeni ve en
sevgili arkadaË›

V
Vaikuòéha: Maddesel dünyan›n
ótesindeki ebedÅ varoluË mekÕn›,
doÊum ve ólümün bulunmad›Ê›
ruhanÅ gezegenler
Vai£òava: Yüce Tanr›’n›n has kulu
Vi£òu : Her yere yay›lm›Ë olan
Yúce Lord — (i) ruhanÅ gókte,
gayriËahsÅ Brahman’›n yukar›s›nda
bulunan say›s›z Vaikuòéha geze-
genlerinin her birinde var olan,
Lord Kù£òa’n›n dórt kollu mutlak
yay›l›mlar›; (ii) KåraòåròavaßåyÏ
Vi£òu veya Mahå-Vi£òu; (iii)
Maha-Vi£òu’dan yay›lan ve her ev-
rene giren GarbhodakaßåyÏ Vi£òu;
(iv) GarbhodakaßåyÏ Vi£òu’dan
yay›lan ve Yúce Ruh olarak túm

canl› varl›klar›n kalplerine giren ve
evreni iyilik niteliÊiyle ayakta tutan
K£ÏrodakaßåyÏ Vi£òu.
Vùndåvana: Kù£òa’n›n aËk›n
mekÕn›. Goloka Vùndåvana veya
Kù£òaloka olarak da geÔer.
Kù£òa’n›n 5000 y›l ónce góründü-
Êü, Uttar Pradesh, Mathurå Bólge-
sindeki  kasaba, Kù£òa’n›n ruhanÅ
dünyadaki mekÕn›n›n tezahürü.
Vyåsa, Vyåsadeva: Vedalar’›
derleyen, Puråòalar’›, Mahåbhåra-
ta’y› ve Vedånta-søtra’y› yazan pir.

Y
Yoga— (i) Boyunduruk vurmak,
birleËtirmek, baÊlant› kurmak; (ii)
yol, gúzergah, vas›ta, tarz; (iii)
a£éåíga-yoga; (iv) s›ras›yla
ni£kåma karma-yoga, jñåna-yoga,
dhyåna-yoga ve bhakti-yoga
vas›tas›yla Tanr›sal olanla baÊlant›
kurma yolu. Karma-yoga genellik-
le refahÔ›lar taraf›ndan uygulan›r;
jñåna-yoga ise ózgúrlúkÔúler
taraf›ndan uygulan›r. Her ikisi de
ruhun fark›ndal›Ê›na yani
Brahman’›n fark›ndal›Ê›na gótúrúr.
Ayn› Ëekilde soyut meditasyon uy-
gulamas› da ayn› sonuca gótúrúr.
Dhyåna-yoga, en úst aËamada,
bhakti-yoga’n›n dahil edilmesiyle
kiËiyi Paramåtmå-fark›ndal›Ê›na
ulaËt›r›r. KiËi, Sådhu-saíga ile ve
sukùti kazanarak bhakti-yoga’ya
yani en múkemmel, en úst merte-
beye gelir, Ôúnkú insan, sadece
bhakti-yoga vas›tas›yla Tanr› Kat›-
n›n Yúce Èahsiyeti Bhagavån çrÏ
Kù£òa’ya ulaËabilir. Ístekli, bhak-
ti’ye gelince, yoga basamaklar›
úzerindeki pozisyonu ne olursa ol-
sun, yoga’n›n túm aËamalar›n› bir
anda geride b›rak›r. çrÏmad
Bhagavad-gÏtå, çrÏmad Bhågava-
tam, çrÏ Caitanya-caritåmùta ve
gerÔek Tanr› kavram›n›n, her biri
birer otorite olan bútún kutsal
metinlerinin vard›klar› múkemmel
sonuÔ budur. 




