




.. .. 

"OZGUN" 

BAGA V AD--GIT A 

<IJi�<Jı <ıJt'lf""Q. q��fıt�ıraı:ıır ı _, _, 

� � � CJ>cfı:t��'{ i l � i l  

raja�vidya raja�guhyariı 
pavitram idam uttamam 

pratyakşavagamam darmyam 
su�sukham kartum avyayam 

"Bu bilgi öğrenimin kralıdır, bütün gizliliklerin gizemidir. Bu 
en saf bilgidir ve doğrudan doğruya benlik idrakini kavrama 
imkanı verdiği için dinde ulaşılan mükemmelliktir. Bu bilgi 
kalıcıdır ve zevkle uygulanır." 
(Bg. 9.2) 



lngilizceden Türkceye çeviren: 
Ziya Gökalp Okay 

Ôzgün Bagavad-gitii'nın Arapça, Bengalice, Çince, Flemence, 
lngilizce, Fransızca, Almanca, Gujaracice, Hindice, lcalyanca, 
Japonca, Portekizce, lspanyolca, lsveçce ve yirmidokuz diğer 

lisanda baskıları mevcuccur. 

Bütün hakları mahfuzdur 
Bakcivedama Kitap Vakfı 



Bilim Adamlarının Özgün Bagavad-Gitii 
Hakkında Söyledikleri Sözler: 

Kutsal Lütuf A.C. Baktivedanta Svami Prabhupada 
tarafından o_rj inal metin hiçbir değişikliğe uğratılmadan 
Sanskritten lngilizceye çevirilen ve iki düzine lisanq� beş 
milyondan fazla basılan dünya edebiyatı klasiklerinden Üzgün 
Bagavad,Gitii, diğer Gitii çevirileri içinde en çok satan ve 
otoriteli .. olanıdır. Dünyanın önde gelen bilim adamlarından 
bazılan Üzgün Bagavad,gita için şunları söylemişlerdir: 

"A.C. Baktivedanta Svami Prabhupada birçoğumuz 
tarafından bilinen bu kitabı yeni ve canlı açıklamalarıyla bize 
sunarak anlayış kapasitemizi arttırmıştır." 

Profösör Edward C. O�mmock Jr. 
Chicago Universitesi 

Güney Asya Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü 

"Gitii'nın bu baskısı Gitii ve adanmışlık üzerine yazılmış 
mevcut kitaplar içinde şüphesiz en iyisi. Prabhupada'nın 
çevirisi edeb'i doğruluk ve d'ini görüşün bir karışımı olarak 
karşımıza çıkıyor. " 

Dr. Thomas J. Hopkins 
. Franklin and Marshall Koleji 
ilahiyat Bölümü Kürsü Başkanı 

"Gitii, halen varlığını sürdürebilen en eski kültür mirasına 
sahip Hindistan'ın büyük d'ini medeniyetine destek olan ebed'i 
kaynağın temeli olarak görülebilir. Gitii'nın bu izahlı çevirisi 
onun daima yaşıyan öneminin okura yeni bir sunuluşudur. 
Svami Baktivedanta, Batının oldukca aktif ve tek taraflı 
kültürünün, otantik metafizik bilincin derinliğinden yoksun 
olduğu için sonunda kendi kedini tahrip etmeye kadar 
götürecek sorunlarla karşı karşıya kalacağını bizlere saygıyla 
hatırlatıyor. Böyle bir derinlikten yoksun olan bizlerin ahlaki 



ve politik karşı çıkışları sorunlara çözüm getirmiyen birer fiil 
olarak kalmaya mahkumdur." 

Thomas Merton 
Geç Dönem Katolik teolog, rahip ve yazar. 

"Gita'nın öğretUerini izli yenlerin sergilediği coşkun 
mutluluğu görüpte Üzgün Bagavad-gita'da insan şuuruna nüfuz 
eden bir hakikat olmadığına inanmamak mümkün değil." 

Dr. Elwin H. Powell 
Sosyoloji Profösörü-New York Eyalet Üniversitesi 

"Srtla Prabhupada, bu güzel çevirisinde Gitii'nın derin adanış 
ruhunu yakalamış ve Hindistan'ın en önemli ve etkin gurusu 
olan Sri Kfşı:ıa Caitanya'nın otantik tradisyonuna bağlı kalarak 
yaptığı acıklarnalarla eseri daha kolay anlaşılır bir hale getirmiş. " 

Dr. J. Stillson Judah 
Em. Din Tarihi Profösörü, ve 

Berkeley Teoloji Derneği Kütüphane Müdürü 

"Okuyucu Hint ruhaniliğini bilsin veya bilmesin Özgün 
Bagavad-gitii'yı okuduğu zaman bir Hindu anlayışına rahatlıkla 
sahip olabileceği için yararını fazlasıyla görecektir. Bircokları 
için bu kitap gerçek Hindistan, eski Hindistan, ve ebedi 
Hindistan ile kurulacak ilk kontak olacaktır." 

Dr. Fr�ncois Chenique 
ilahiyat Doktoru 

Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü 

"Hint edebiyatında hiçbir eser Bagavad-gitii kadar 
neşrolunmamıştır, çünkü Batıda en sevileni Gita dır. Böyle 
bir eserin çevirisi sadece Sanskrit bilgisi gerektirmekle kalmayıp 
konuya duyulan icten bir sempati ve sanatsal bir üslup da 
gerektirir. Cünkü bu eser herşeyde Tanrı varlığının görüldüğü 
bir senfonidir. 



Kutsal Lütuf A.C. Baktivedanta Svami Prabhupada doğal 
olarak konuya içten gelen bir sempatiyle yaklaşmış. Buna 
ilaveten, güçlü ve ikna edici bakti (adanmışlık) geleneğiyle 
özel acıklamalarda bulunrnus . .. Svami, bu Hint destanını taze 
anlamıyla arıyan öğrenci ve okurlar için gerçek bir hizmet 
vermiş. Okurun görüşü ne olursa olsun bu aydınlatıcı eserin 
hazırlanması için verilen emeğe saygı duymalıdır." 

Dr. Geddes Mac Gregor 
Em. Seckin Felsefe Profösörü 

Güney Kalifomiya Üniversitesi 

"Özgün Bagavad,gita derinlemesine hissedilip, güçlü 
kavranmış ve güzel bir şekilde izah edilmiş bir çalışma. Gita 
üzerine böylesine güçlü bir ses ve üslupta yazılmış başka bir 
eser görmedim. Bu, şüphe götürmez bir ağırbaşlılıkta yapılmış 
bir çalışma ... Bu eser, gelecek çağlarda da devam etmek üzere 
modern insanın ahlaki ve entellektüel yaşamındaki önemli 
yerini uzun bir süre koruyacaktır." 

Dr. S. Shukla 
Lingua Asist� Profösörü 
Georgetown Universitesi 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
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Karşıt ordular savaş için son hazırlıklarını yaparken yüce savaşçı 
Arj una, karşıt orduda canlarını vermeye hazır olan yakın 
arkadaşlarını, akrabalarını, ve öğretmenlerini görür. Bunun üzerine 
büyük bir üzüntü ve hayıflanmaya kapılan Arjuna'nın aklı karışır, 
gücünü kaybeder ve savaşma isteği kalmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Gita Özetinin İçeriği 73  

Arjuna, Rab Krşl.)a'ya bir mürid olarak teslim olur ve bu konuda 
kendisini aydınlatmasını ister. Krşl.)a, ölümlü maddi vücut ile 
ebedi ruh-can arasındaki farkları açıklayarak öğretisine başlar, ve 
ruhun yücelişini, Yüce Tanrıya sunulan benliksiz hizmeti, ve 
gerçek benliğini idrak etmiş kişilerin karakteristik özelliklerini 
açıklar. 

ÜCÜNCÜ BÖLÜM 
Kanna-yoga 1 63 

Bu maddi dünyada herkes bir faaliyet göstermeye mecburdur. 
Fakat, kişinin yaptığı bazı çalışmalar onu bu dünyaya bağlarken 
bazı çalışmalar da onu bu dünyadan özgür kılar. 
Kişi, bencil motiflerden arınmış olarak Yüce Tanrıyı tatmin etmek 
için çalışırsa karmanın kanunlarına (etki ve tepki) hedef olmaktan 
kurtulur ve benliğin ve Yüce Tanrının aşkın bilgisine ulaşır. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Aşkın Bilgi 2 1 3 

Aşkın bilgi (Tanrı, ruh ve bu ikisi arasındaki ilişki hakkında 
olan manevi bilgi) hem arıtan hem de özgürlük veren bir bilgidir. 
Bu bilgi benliksiz verilen adanmış hizmetin ( kamıa.-yoga) bir 
meyvasıdır. Tanrı, burada Gita'nın uzak geçmişini ve Kendisinin 
maddi dünyaya periyodik inişlerinin önemini ve sebebini izah 
etmekte ve bir guruya yaklaşarak ondan feyz almanın gerekliliğini 
anlatmaktadır. 

BESİNCİ BÖLÜM 
Ka�ma .. yoga-
Krşı:ıa Şuuru ile Çalışmak 2 7 1  

Dış görünüşte her türlü çalışmayı yapmak, ancak içte, yaptığı 
işlerin meyvesel sonuçlarından bağımsız bulunmak. Aşkın bilginin 
ateşi ile arınmış zeki insan barışa, özgürlüğe, sakınmaya, manevi 
görüşe ve saadete ulasır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Dhyana .. yoga 305 

Mekanik bir yoga uygulaması olan aştaiıga-yoga q� akıl ve duyular 
kontrol altına alınıp bütün dikkat Paramatma (Ustünruh, kalpte 
yerleşik bulunan Tanrı) üzerine konsantre edilir. Bu uygulama, 
"Tam olarak Yüce Tanrının bilincine ulaşmak" anlamına gelen 
samadhi ile zirveye ulaşır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Mutlak Bilgi 361 

Rab Krşr:ıa, Mutlak Hakikattir ve maddi ve manevi herşeyin 
yüce sebebidir ve herşeyin varlığını sürdürendir. Yücelmiş ruhlar 
Ona adanarak teslim olurlar, fakat yücelikten ve dindarlıktan 
yoksun olanlar akıllarını tapılacak diğer nesnelere yöneltirler. 



SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yüce Tanrıya Ulaşmak 409 

Kişi, yaşamı boyunca sadakatle Rab Krşna'yı hatırlarsa ve bunu 
özellikle ölüm anında yapabilirse maddi dünyanın ötesinde 
bulunan Tanrının Yüce yurduna ulaşır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
En Gizemli Bilgi 443 

Rab Kçşna, Yüce Tanrıdır ve ibadet edilecek en yüce varlıktır. 
Ruh, adanmış hizmet (bakti) vasıtasıyla ebediyen Onunla ilişki 
halindedir. Kişi tüm saflığıyla Ona bağlanırsa manevi bir hakikat 
içinde Ona geri döner. 

ONUNCU BÖLÜM 
Mutlağın Serveti 495 

Gerek bu maddi dünyada, gerekse ruhsal dünyada var olan hayret 
verici bütün olağanüstü güç, güzellik, azamet, ve saflık Krşı:ıa'nın 
kutsal enerji ve servetinin parçalar halinde tezahür etmesinden 
ibarettir. Bütün sebeplerin yüce sebebi, herşeyin özü ve herşeyin 
varlığını sürdüren Krşı:ıa, bütün varlıkların ibadet edebileceği en 
yüce varlıktır. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Evrensel Suret 543 

Rab Krşı:ıa, Arjuna'ya kutsal bir görüş bahşeder ve insanı hayrete 
düşüren uçsuz bucaksız kozmik evren suretini gösterir, ve böylece 
kutsallığını en üst noktada tescil eder. Krşı:ıa, hepten güzel olan 
insanımsı suretinin Tanrının özgün sureti olduğunu ve kişinin 
bu sureti ancak saf ve adanmış hizmetle kavrıyabileceğini söyler. 



ONİl<İNCİ BÖLÜM 
Adanmış Hizmet 601 

Saf ve adanmış hizmet olan bakti--yoga ruhsal var oluşun en yüksek 
noktası olan Tanrı aşkına ulaşmanın en uygun yoludur. Bu yüce 
yolu izleyenlerde kutsal özellikler belirginleşir. 

ONÜCÜNCÜ BÖLÜM 
Doğa, Hoşlanıcı, ve Şuur 625 

Vücut, ruh, ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi anlayan kişi bu maddi 
dünyadan özgür olur. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Maddi Doğanın Üç Hali 667 

Erdem, ihtiras, ve cehalet olmak üzere bütün vücutlanmış ruhlar 
maddi doğanın üç halinin, veya kalitesinin kontrolü altındadır. 
Rab Krşı:ı.a, bu hallerin neler olduğunu, bizleri nasıl etkilediğini, 
kişinin bu halleri nasıl aşabileceğini ve aşkın mertebeye ulaşan 
kişide görülen alametleri izah eder. 

ONBESİNCİ BÖLÜM 
Yüce Ş�hısın Yogası 695 

Yedik bilginin en yüce amacı, kişiyi maddi dünyanın karanlık 
labirentlerinde dolaşmaktan kurtarıp Rab Krşı:ıa'nın Tanrının 
Yüce Şahsı olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır. Krşı:ıa'nın Yüce 
Şahsını anlayan kişi, Ona teslim olarak adanmış hizmetle meşgul 
olur. 

ONALTINCI BÖLÜM 
Kutsal ve Şeytani Doğalar 7 2 1  

Şeytani özelliklere sahip olan ve kutsal metinlere aldırış etmeksizin 
kapris içinde yaşayanlar düşük seviyeli doğumlara ve maddi esarete 
sürüklenirler. Fakat kutsal özelliklere sahip olan ve yaşamlarını 



kutsal metinlerin otoritesine göre düzenleyenler sonunda manevi 
mükenunelliğe ulaşırlar. 

ONYEDİNCİ BÖLÜM 
İnancın Bölümleri 749 

Maddi doğanın üç halinden kaynaklanan üç çeşit inanç vardır. 
inançları ihtiras ve cehaletten kaynaklananlar sadece geçiçi maddi 
sonuçlar için çalışırlar; erdem halinde, ve kutsal metinlerle 
ortaklaşa yapılan çalışmalar ise kişinin kalbini arıtır ve kişinin 
Rab Krşı:ıa'ya sadakat ve temiz bir inançla bağlanmasına sebep 
olur. 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 
Sonuc-
Feragatın Mükemmelliği 7 75 

Bu bölümde Krşı:ıa, feragatın ne olduğunu ve doğa hallerinin 
insan şuuru ve faaliyetleri üzerindeki etkisini açıklar. Brahman 
idrakini, Bagavad,gita'nın şanını, ve Gita'nın en yüce sonucu 
olan Mutlak Hakikatin en yüce din yolu olduğunu açıklar ve 
kişiyi bütün günahlardan özgür kılan, kişiye tam bir aydınlanma 
bahşeden, ve sonunda Krşı:ıa'nın ebedi yurduna girmesini sağlayan 
Rab Krşı:ıa'ya aşkla teslim olmanın Gita'nın nihai sonucu olduğunu 
belirtir. 

Yazar Hakkında Bilgi 
Sözlük 
Dizin 

845 
847 
854 



Sun us 
. 

Bagavad,gitii yaygm bir şekilde yaymlanmış ve tanmmış bir kitap 
olmakla beraber aslında kadim dünyanın Sanskrit destanı 
Mahabharata'nın bir bölümüdür. Mahabharata, şu anda içinde 
bulunduğumuz Kali çağına kadar olan olaylardan bahseder. Rab Krşı:ıa, 
Bagavad,gitii'yı arkadaşı ve saliği Arjuna'ya elli yüzyıl önce bu Kali 
Çağının başlangıcında anlatmıştır. 

insanlık tarihinin bu en büyük felsef'i ve dtni diyaloğu 
Dhrtaraşçra'nm yüzlerce oğlu ile karşıt kuzenleri Paı:ıc;lavalar, veya 
Paı:ıc;lu'nun oğulları arasmda yer alan büyük kardeş kavgasmın 
başlangıcmdan hemen önce yapılmıştır. 

Dhrtaraşçra ve P;ıı:ıc;lu, Mahabharata'ya ismini veren dünyanm eski 
yöneticisi Kral Bharata'nın soyundan gelen Kuru hanedanında 
doğmuş iki kardeştiler. Ancak, P;ıı:ıc;lu'nun ağabeysi olan Dhrtaraşçra 
doğuştan kör olduğu için, normal koşullarda Dhrtaraşçra'nın sahip 
olacağı taht küçük kardeşi Paı:ıc;lu'ya kalmıştı. 

P;ıı:ıc;lu genç yaşta ölünce beş çocuğu Yudhişçhira, Bima, Arjuna, 
Nakula, ve Sahadeva vekaleten kral olan Dhrtaraşçra'nın himayesi 
altına girdiler. Böylece, Dhrtaraşçra ve P;ıı:ıc;lu'nun oğulları aynı kraliyet 
sarayında büyüdüler, ve hanedanın büyük babası Bişma'nın 
nezaretinde usta savaşçı Droı:ıa tarafından harp sanatının inceliklerini 
öğrendiler. 

Bununla beraber, özellikle büyük oğul Duryodhana başta olmak 
üzere Dhrtaraşçra'nın oğulları Paı:ıc;lavalar'dan nefret ediyorlar ve 
kıskanıyorlardı. Kör ve kötü niyetli Dhrtaraşçra ise Paı:ıc;lu'nun oğulları 
yerine kendi oğullarının tahta geçmesini istiyordu. 
Ve böylece, Duryodhana, Dhrtaraşçra'nın izniyle Paı:ıc;lu'nun 
oğullarını tuzağa düşürüp öldürmeye kalktı, fakat Paı:ıc;lular amcaları 
Vidura ve kuzenleri Krşı:ıa'nın dikkatli himayeleri sonucunda 

xııı 



xiv ÖZGÜN BAGAVAD-GlTA 

hayatlarına yapılan birçok kasıtlardan kurtulmayı başardılar. 
Rab Krşı:ıa'nın sıradan bir varlık olmayıp, o çağda bir hanedanda 

prens rolü oynamak üzere dünyaya inmiş olan Yüce Tanrının Şahsı 
olduğunu burada belirtmekte fayda vardır. Paı:ıçlu'nun karısı Kunti, 
veya Paı:ıçlavaların annesi Prtha'nın yeğeni olmak da Krşı:ıa'nın bu 
rolüne dahildir. Böylece Krşı:ıa, gerek akrabalarının gerekse dinin 
ebedi himayecisi olarak Paı:ıçlu'nun dürüst oğullarının yanında yer 
almıs ve onları korumustur. 

Fakat, kurnaz Duryodhana, Paı:ıçlavaları kendisiyle kumar 
oynamaya zorlamış ve bu kader turnuvasında hile yaparak sonunda 
Paı:ıçlavalar'ın temiz ve adanmış gelini Drupadi'ye sahip olmuş, ve 
onu herkesin önünde soymaya kalkmıştı. Krşı:ıa kutsal gücüyle bunu 
engellemiş, fakat sonuçta Paı:ıçlavalar bu hileli oyunu kaybettikleri 
için onüç yıllığına kraliyetten sürgün cezasına çarptırılmışlardı. 

Paı:ıçlavalar sürgünden dönünce dürüst bir yolla Duryodhana'dan 
kraliyeti geri istediler, fakat o, onların bu haklı isteklerini küstahca 
geri çevirdi. Bunun üzerine, görevlerine sadık birer prens olarak kamu 
hizmeti görmek için Paı:ıçlavalar, herbirine bir köy verilmek üzere 
Duryodhana'dan beş köy istediler, fakat Duryodhana onlara bir karış 
bile toprak vermiyeceğini mağrur bir şekilde tekrarladı. 

Bütün bu olanlar süresince Paı:ıçlavalar hep sabırlı ve hoşgörülü 
davrandılar. Fakat, bir savas cıkması artık kacınılmaz olmustu. 

Bu durumda, bölünmüŞ ·
bir krallığın prensleri olarak bazıları 

Dhrtaraşrra'nın oğullarının yanında, bazıları da Paı:ıçlavalar'ın yanında 
yer aldılar. Krşı:ıa da Pançlular'ın elçisi rolünü üstlenerek 
Dhrtaraşçra'nın sarayına gidip barış teklifinde bulundu. Fakat teklifi 
geri çevirildiği zaman savaş kesinlik kazanmıştı. 

Ahlak bakımından en yüksek konumda bulunan Paı:ıçlavalar, 
Krşı:ıa'yı Tanrının Yüce Şahsı olarak tanımışla rdı, fakat 
Dhrtaraşçra'nın inançsız oğulları Onu tanımamışlardı. Krşı:ıa, savaşın 
başlamasını karşı tarafın isteğine bırakmış olmakla beraber O, Tanrı 
olarak savaşmadı, ancak istiyen herkes Krşr:ıa'nın ordusuna 
katılabiliyordu, karşı taraftakiler ise Onun nasihat ve yardımından 
yoksundular. Paı:ıçlavalar'ın herbiri Onun şahsi varlığını tadarlarken, 
politik.bir deha olan Duryodhana, Krşı:ıa'nın ordusundan yoksundu. 

Bu durumda, Krşı:ıa, Arjuna'nın savaş arabasının sürücüsü oldu 
ve Kendi rızasıyla bu masal kahramanı savaşçının arabasını sürdü. Bu 
da bizi Bagavad�gitii'nın başlangıcına, yani iki ordunun taaruz için 
karşı karşıya geldiği ve Dhrtaraşçra'nm, veziri Sanjaya'dan karşı tarafın 
neler yaptığını merakla soruşturmaya başladığı ana getirmektedir. 



Sunuş xv 

Bu açıklamalı çeviriyle ilgili olarak ufak bir not daha düşerek bu 
Sunus bölümünü bitirebiliriz. 

Bagavad,gita'nm diğer İngilizce çevirilerinde çevirmenler Krşı:dnm 
şahsiyetini pek önemsemiyerek kendi kavram ve felsefelerine yer 
vermek amacıyla Onu geri planda tutmuşlardır. Dolayısıyla, 
Mahiibhiirata destanı eski ve hoş bir mitoloji, ve Krşı:rn da anonim bir 
bilge olarak fikir beyan eden bir edebi şahsiyetmiş gibi, veya sıradan 
bir tarihi şahsiyetmiş gibi gösterilmiştir. 

Fakat, Gita'da anlatıldığı gibi, Krşı::ıa, Bagavad,gita'nın özü ve 
amacıdır. 

Bu bakımdan, bu açıklamalı çeviri, okuyucuyu Krşı::ıa'dan 
uzklaşttrmak yerine Krşı::ıa'ya yöneltmeyi amaçlamaktadır. Halihazırda 
eşşiz bir eser olan Bagavad,gita, bu Üzgün Bagavad,gita acıklamalı 
çevirisiyle daha tutarlı, anlaşılır, ve eşşiz bir eser olarak okuyucuya 
sunulmaktadır. Krşı::ıa, Gita'yı nakleden varlık ve en yüce kazanç 
olduğu içindir ki bu çeviri, bu büyük kutsal metini en doğru haliyle 
okuyucuya sunmak amacıyla yapılmış en ideal çeviridir. 

-Yaymcılar. 
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On söz 
Özgün Ba,gavad,gita'yı . yayınlanan bu haliyle orjinalinden 

çevirmiştim. Bu kitap, yani Srimad,Bagavad,gita ilk yayınlandığı zaman 
maalesef bazı dörtlüklerin açıklamalarından ve ilüstrasyonlardan 
yoksundu, ve �00 sahifeden az pir _halde kısaltılmış olarak 
yayınlanmıştı. Srimad,Bagavatam,, Sri 15opanişad, vs. gibi diğer 
çevirilerimde orjinal d.örtlüğü, lngilizce telaffuzunu, Sanskrit 
mısraların kelime kelime lngilizce karşılığını çeviri ve açıklamalarıyla 
yazmıştım. Fakat, bu sistem kitaba bir ders kitabı havası vermiş, 
manalara delil getirir bir hale sokmuştu. Bu ise beni pek tatmin 
etmemişti,.�olayısıyla orjinal çevirimi en aza indirmeye karar verdim. 
Sonraları Üzgün Bagavad,gita çevirime talep artınca bazı bilim adamları 
ve adanmış kullar kitabı orjinal haliyle ortaya koymamı istediler. 
Krşı:ıa şuurlanışını daha sağlam ve gelişmeye yönelik temeller üzerine 
oturtmayı amaçlıyan bu kitap, bu büyük bilgi kitabının tam parampara 
izahıyla birlikte yapılmış orjinal çevirisidir. 
Krşı:ıa şuurlanışı, Üzgün Bagavad,gita 'nın temelini teşkil eden hakiki, 
tarih tarafından doğrulanmış, doğal, ve aşkın bir akımdır, ve özellikle 
genç kuşaklar arasında olmak üzere bütün dünyada popüler bir nitelik 
kazanmaktadır. Aynı zamanda, yetişkin ve yaşlı kuşağın da ilgisini 
çekmektedir. Bu akımı Amerika'da başlattığım için birçok Amerikalı, 
şahsıma teşekkürlerini bildirmiştir. Ancak, unutmamak gerekirki çok 
uzun bir zaman önce başlayarak gurular zinciriyle insan toplumuna 
iletilen bu akımın özgün babası Rab Krşı::ıa'nın Kendisidir. Eğer bu 
bağlantıda benim bir katkım varsa, bu katkı tamamen bana ait değil 
biraz da manevi öğretmenim Kurs.al Lütuf Om Vişı::ıupada 
Paramaharnsa Parivrajakaçarya 1 08 Sri Srimad Baktisiddhanta 
Sarasvati Gosvami Maharaja Prabhupada'ya aittir. .. 

Bu çalışmada eğer benim biraz olsun katkım varsa o da Ozgün 

xvıı 
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Şagavad-gita'yı hiçbir değişikliğe uğratmadan sunmaya çalışmamdır. 
Qzgün Bagavad-gita'yı yayınlamamdan önce piyasaya sürülmüş diğer 
lngilizce Bagavad-gitalar.. bazı kişilerin bireysel merakını gidermeye 
yönelikti. Fakat, bizim Üzgün Bagavad-gita'yı sunmaya yeltenmemiz 
Tanrının Yüce Şahsı Krşı:ıa'nın misyonunu sunmaya çalışmamızdan 
başka birşey değildir. Bizim görevimiz bir takım politikacı, bilim adamı, 
ve filozoflar gibi bildikleri diğer konulara nazaran çok daha az bilgiye 
sahip oldukları Krşı:ı.a hakkında dünyevi tahminlerde bulunmak değil 
Krşı:ı.a'nın iradesini sunmaktır. Krşı:ı.a, man-mana bava mad-bakto mad
yaji marn namaskuru, vs. dediği zaman biz sözüm ona bilim adamları, 
Krşı:ı.a ve Onun ruhunun birbirinden farklı niteliklerde olduğunu 
söyliyemeyiz. Krşı:ı.a mutlaktır ve Onun ismi, cismi, niteliği, faaliyetleri, 
vs. arasında hiçbir fark yoktur. Parampara (gurular zinciri) ile Krşı:ı.a'ya 
bağlanmamış olanların bunu anlamaları oldukça zordur. Genelde 
bazı sözüm ona bilim adamları, politikacılar, filozoflar, ve bazı 
svamilerin Krşı:ı.a hakkında mükemmel bir bilgiden yoksun olarak 
yaptıkları Bagavad-gita açıklamaları, veya eleştirileri Krşı:ı.a'yı inkar 
etmekten başka birşey değildir. Bagavad-gita üzerine yazılmış bu gibi 
otoriteden yoksun açıklamalar Mayavada-başya olarak bilinir, ve Rab 
Çaitanya, bu gibi otoriteden yoksun kişiler hakkında bizleri uyarmıştır. 
Rab Çaitanya, Bagavad-gita'yı Mayavadi değer yargılarıyla anlamaya 
çalışan kişilerin büyük hataya düşeceklerini açıkça belirtmiştir. Böyle 
bir hatanın sonucunda yanlış yönlendirilen Bagavad-gita öğrencisi 
manevi yolda kesinlikle yanılgılara düşer ve ne evine ne de Tanrıya 
q_önüp kavuşamaz. 
Üzgün Bagavad-gita'yı sunmaya çalışmamızdaki amaç ile Brahma'nın 
bir gününde, yani her 8.600.000.000 yılda bir Krşı:ı.a'nın bu gezegene 
irımesindeki amaç aynıdır; bu amaç ise koşullanmış öğrenciye rehberlik 
etmekten ibarettir. Bu amaç Bagavad-gita'da belirtilmiştir, ve bizler 
de bunu olduğu gibi kabul etmeliyiz, aksi takdirde Bagavad-gita'yı ve 
onu nakleden Rab Krşı:ı.a'yı anlamaya çalışmanın hiçbir yararı olmaz. 
Rab Krşı:ı.a, Bagavad-gita'yı ilk olarak yüzmilyonlarca yıl önce güneşin 
ilahına anlatmıştır. Biz de bu gerçeği kabul ederek Bagavad-gita'nın 
tarihsel önemini Krsna'nın otoritesini bozan acıklamalar olmaksızın 
anlayabiliriz. Bag�vad-gita hakkında Krş

.
ı:ı.a'nın iradesinin 

referansından yoksun açıklamalarda bulunmak, Krşı:ı.a'ya saldırmak 
ve Ona karşı saygısızlık etmek demektir. Kişi, kendisini böyle bir 
saygısızlıktan kurtarmak için Krşı:ı.a'nın ilk öğrencisi Arjuna gibi, 
Krşı:ı.a'yı Tanrının Yüce Şahsı olarak dolaysız yoldan kavramalıdır. 
Bagavad-gita'yı bu şekilde anlamak çok yararlıdır, ve bu anlayış 
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insanların yaşam misyonlarını yerine getirebilmeleri için insan 
toplumunun hayrınadır. 

insan yaşamındaki en yüce mükemmelliği bizlere sunduğu için 
Krşı:ıa şuurlanışı insan toplumu için çok önemlidir. Bunun neden ve 
nasıl olduğu Bagavad,gitii'da izah edilmektedir. Maalesef bazı fanatikler 
kendi şeytani eğilimlerini topluma sunmak için Bagavad,gitii'yı 
kullanmışlar ve insanları yanlış yönlendirerek onları yaşamın basit 
ilkelerini bile doğru olarak anlamaktan alıkoymuşlardır. Herkes 
Tanrının, veya Krşna'nın yüceliğini ve canlıların gerçek konumunu 
bilmelidir. Herkes bilmelidir ki canlı varlık ebedi bir hizmetcidir, ve 
eğer canlı varlık Tanrıya hizmet etmiyorsa maddi doğadaki Üç halin 
çeşitli aldatıcılıklarına hizmet ederek doğum ve ölüm döngüsünün 
içinde kalıyor demektir; hatta özgür olduklarını zanneden Mayavadi 
tahminciler de bu döngüye dahildirler. Bu bilgi büyük bir bilimi 
iÇerir, ve her canlı varlık kendi yararı için bu bilgiden haberdar 
olmalıdır. 

Özellikle bu Kali çağında, halkın çoğunluğu Krşı:ı.a'nın harici 
enerjisinin çekiciliğine kapılarak yanlış düşµnmekte ve maddi konforla 
herkesin mutlu olacağını zannetmektedir. insanlar, maddi, veya zahiri 
doğanın ne kadar güçlü olduğundan, ve herkesin maddi doğanın 
kanunları tarafından sıkıca bağlanmış olduğundan habersiz gibidir. 
Canlı varlık, Tanrının mutlak ve öz parçasıdır ve onun doğal işlevi 
doğrudan doğruya Tanrıya hizmet etmektir. Fakat, kişi hayallere 
kapılarak kendisini asla mutlu etmeyen duyularını tatmin etmeye 
çalışır. Kişi, kendi maddi duyularını tatmin etmeğe çalışacağına 
Tanrının aşkın duyularını tatmin etmeye çalışmalıdır. Yaşamdaki en 
yüce mükemmellik budur. Tanrı, bizden bunu yapmamızı ister ve 
bekler. Kişi Bagavad,gita'daki bu esas noktayı anlamalıdır. Krşı:ı.a 
şuurlanışı kişiye bunu öğretir, ve biz Bagavad,gitii'nın ana temasını 
bozmadan okuyucuya sunduğumuz için Bagavad,gitii'dan yararlanmak 
istiyen herkes doğrudan doğruya Tanrının rehberliği altında, kişiye 
pratik bir Gitii .. anlayışı kazandıran Krşı:ı.a şulırlanışına ulaşabilir. 
insanların bu Üzgün Bagavad,gita'dan en yüce yararı sağlayacağını 
umuyoruz. Hatta eğer sadece bir kişi bile bu kitap vasıtasıyla Tanrıya 
adanmış saf bir kul haline gelirse çalışmanım başarıya ulaşmış sayarız. 

12 Mayıs 1971 
Sidney, Avustralya 

A.C. Baktivedanta Svami 
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Oğreti 

oriı ajiüiruHimirandhasya 
jiüiruifıjana,5alakaya 

cakşur unmilitariı yena 
tasmai sri,gurave nama� 

sri caitanya,mano, 'biştariı 
sthapitariı yena bhi"Hale 

svayariı rüpa� kada mahyariı 
dadii.ti sva,padantikam 

Ben cehaletin karanlığında doğdum, ve manevi öğretmenim bilgi 
ışığıyla gözlerimi açtı. Ona saygıyla itaatlerirni sunanın. 
Rab Caitanya'nın arzusunu bu maddi dünyaya yerleştiren Srila Rüpa 
Gosvarni Prabhupada, nilüfer ayaklarına sığınmam için bana ne zaman 
izin verecek? 

vande'hariı sri,guroh sri,yuta pada,kamalariı sri,gurün vaişnavams ca 
sri,rüpariı sagrajatariı saha,gana--raghuruithanvitariı tariı sa,ıivam 

sadvaitariı savadhütariı parijana,sahitariı krşna,caitanya,devariı 
sri--radha,krşna,Padan saha,gana,faJita,_sri,visakhanvitams ca 

Manevi öğretmenime ve bütün Vaişı:1avaların nilüfer ayaklarına 
saygıyla itaatlerirni sunarım. Srıla Rüpa Gosvarni ve kardeşi Sanatana 
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Gosvami'yle. beraber Raghunatha Da.sa ve Raghunatha Baqa, Gopala 
Baqa, ve Srila Jiva Gosvami'nin nilüfer ayaklarına saygıyla itaatlerimi 
sunarım. Srimati Radharani ve Sri Krşı:ıa'yla beraber salikleri Sri 
Lalita ve Visakha'ya saygılarımla itaatlerimi sunarım. 

he krsna kanırıii,sindho 
dioo,bandho jagat,pate 

gopesa gopika,kanıa 
riidhaA<iinta namo'stu te 

Sevgili Krşı:ıam, Sen yaratılışın kaynağı ve zor durumdakilerin 
dostusun. Sen gopilerin üstadı ve Radharani'nin sevgilisisin. Sana 
saygıyla icaatlerimi sunarım. 

tapta,kaiicana,gauriiiıgi 
riidhe vrndavanesvari 

vrsabhanu,sute devi 
· · prar:uzmami hari,priye 

Vrndavan'ın kraliçesi olan ve vücudunun görünüşü erimiş altını 
andıran Radharani'ye saygılarımı sunarım. Sen kral Vrşabhanu'nun 
kızı ve Rab Krşı:ıa'nın en sevdiği kişisin. 

viificha,kalpatanıbhya5 ca 
krpa,sindhubya eva ca 

patitiirıiiriı piivanebhyo 
vaişnavebhyo namo nama� 

Tanrının bütün Vaişı:ıava kullarına saygıyla itaatlerimi sunarım. 
Onlar, tıpkı bir dilek ağacı gibi herkesin arzusunu yerine getirirler, 
ve düşkün ruhlara karşı çok şevkatlidirler. 

sri krşr:uz,caitanya 
prabhu,nityiinanda 

sri,advaita gadadhara 
sriviisadi,gaura,bakta,vrnda 

$rı Krşı:ıa Caitanya, Prabhu Nityananda, Şri Advaita, Gadadhara, 
Snvasa ve adanmışlık yolunda yürüyen diğerlerine icaatlerirni sunarım. 
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hare krsna hare krsna 
krsna. krsna hare. hare 

hare. rama.İılıre rama 
rama rama hare hare 
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Bagavad-gita aynı zamanda Gitopanişad olarak da bilinir. Gita, Yedik 
bilgisinin özü ve Yedik edebiyatında Upanişadlar'ın en. önemli 
bölümlerinden biridir. Bagavad-gita üzerine yazılmış birçok lngilizce 
yorum olmasına karşın, kişi diğer yorumların gerekliliğine ihtiyaç 
duyabilir. Kitabın bu baskısını şöyle açıklay<;ı.bilirim. Kısa bir süre 
önce Amerikalı bir bayan, Bagavad-gita'nın lngilizce bir baskısını 
kendis!ne tavsiye etmemi istemişti. Bagavad-gita'nın Amerika'da 
birçok lngilizce baskısı olduğu bilinir, f<;ı.kat gördüğüm kadarıyla sadece 
Amerika'da değil Hindistan'daki lngilizce Bagavad-gitalar bile 
otoriteden yoksundur, çünkü hemen hepsinde, yorumluyan kişiler, 
Bagavad-gita'nın ruhuna dokunmaksızın kendi fikirlerini ortaya 
koymuşlardır. 

Bagavad-gita'nın ruhu Bagavad-gita'da izah edilir. Bu tıpkı şuna 
benzer; örneğin bir ilacı kullanmak ist�yorsak o ilacı prospektüsünde 
yazıldığı şekilde kullanmamız gerekir. Hacı kend_i düşüncemize, veya 
bir dostumuzun düşüncesine göre kullanamayız. Ilaç, prospektüsünde 
yazıldığı şekilde, veya doktor, veya eczacının söylediği şekilde 
kullanılmalıdır. Aynı şekilde, Bagavad-gita da onu bize nakledenin 
direktifine göre, alınmalı, veya kabul edilmelidir. Bagavad-gita'yı 
nakleden Rab Sri Krşı:rn'dır. Ve Bagavad-gita'nın her sayfasında 
Ondan, Tanrının Yüce Şahsı Bagavan olarak bahsedilir. Bagavan 
sözcüğü bazen güçlü bir insana, veya gj.içlü bir yarıtanrıya hitab 
olarak kullanılır; burada ise bagavan, Rab Sri Krşı:ıa'nın Yüce Şahsına 
hitab etmek için kullanılmaktadır, fakat aynı zamanda gayet iyi 
bilmeliyiz ki Sankaracarya, Ramanujacarya, Madhvacarya, Nimbarka 
Svami, Sri Caitanya Mahaprabhu ve Hindistan'daki diğer Yedik 
bilim otoriteleri dahil olmak üzere bütün acaryalar tarafından 
onaylandığı gibi, Rab Sri Krşı:ıa Tanrının Yüce Şahsıdır. Krşı:ıa, 
Bagavad-gita'da Kendisini Tanrının Yüce Şahsı.olarak tescil eder. O, 
aynı zamanda Bagavata Purana olarak da bilinen Srimad- Bagavatam' da, 
ve Brahma-samhita'da da bu özelliğiyle bilinir. O halde, bizler de 
Bagavad-gita'yı Tanrının Yüce Şahsının direktifine göre ele almalıyız. 

Gita'nın Dördüncü Bölümünde ( 4 . 1  -3 )  Tanrı şöyle der: 
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imam vivasvate yogam 
proktavan aham avyayam 

vivasvan manave praha 
manur ikşvakave 'bravit 

evam parampara-praptam 
imam rajarşayo vidu� 

sa kaleneha mahata 
yogp naştaJ:ı prantapa 

sa evayam maya te 'dya 
yogalı proktah purata� 

bakto 'si me sakha ceti 
rahasyam hy etad uttamam 

Krşı::ıa, bir yoga sistemi olan Bagavad-gita'yı ilk önce Güneş ilahı 
Vivasvan'a a.çıkladığını, onun da insanların atası Manu'ya, 
Manu'nun da lkşvaku'ya naklettiğini, ve bu gurular zirıciri vasıtasıyla 
bu yoga sisteminin topluma iletildiğini burada Arjuna'ya 
anlatmaktadır. Ancak, zamanla bu bilim kaybolmaya yüz tutunca bu 
bilimin Tanrı tarafından Kurukşetra savaş alanında Arjuna'ya 
anlatılması gerekmiştir. 

Arjuna, Tanrının saliği ve arkadaşı olduğu için Tanrı bu yüce 
gizemi Ona anlatmıştır. Bagavad-gita öyle bir risaledir ki sadece Tanrıya 
adanmış kişiler tarafından anlaşılabilir. ]fıani, yogi ve lxıkta, veya 
gayrişahsiyetçi, meditasyoncu, ve adanmış olmak üzere üç çeşit aşkın 
insan sınıfı vardır. Eski gurular zinciri kopmuş olduğu için, yeni 
parampara (gurular zinciri) nın ilk alıcısı (ilk halkası) olduğunu Tanrı 
burada Arjuna'ya açıkça bildirmektedir. Tanrı bunun böyle olmasını 
istemiştir; bu bakımdan, yeni güneş ilahından diğerlerine iletilen 
aynı düşünce hattında bir başka parampara kurmak, ve bu yeni 
öğretinin diğerlerine Arjuna'dan yayılmasını istemek Onun dileğidir. 
Bagavad-gita'nın anlaşılmasında Tanrı, Arjuna'yı otorite kılmıştır. 
Bundan anlaşıldığı gibi, Bagavad-gita Arjuna'ya özellikle anlatılmıştır, 
çünkü Arjuna, Tanrının doğrudan doğruya öğrencisi, saliği, ve en 
iyi arkadaşıdır. Dolayısıyla, Arjuna ile aynı niteliğe sahip kişiler 
Bagavad-gita'yı en iyi şekilde anlayabilirler. Bu bakımdan, kişi, T annyla 
doğrudan doğruya bir ilişki içinde' olan bir salik olmalıdır. Kişi, 
Tanrının sal iği olduğu zaman doğrudan doğruya Tanrıyla ilişki kurar. 
Bu, oldukça özen gerektiren bir ilişkidir. Tanrıya adanmış bir kul şu 
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beş yol aracılığıyla Yüce Tanrıyla ilişki içine girebilir: 

1 .  Kişi, pasif olarak Ona adanabilir 
2. Kisi, aktif olarak Ona adanabilir. 
3 .  Kisi, arkadası olarak Ona adanabilir. 
4. KiŞi, anne, �eya babası olarak Ona adanabilir. 
5 .  Kişi, sevgilisi olarak Ona adanabilir. 

Arjuna'nın Tanrı ile arkadaşlık ilişkisi vardı. Tabii ki böyle bir 
arkadaşlıkla maddi dünyadaki arkadaşlıklar arasında çok büyük farklar 
vardır. Bu, herkesin tadamıyacağı aşkın bir dostluk ilişkisidir. Doğal 
olarak herkesin Tanrıyla bir ilişkisi vardır, ve bu ilişki mükemmel bir 
adanmış hizmetle yeniden canlandırılabilir. Fakat, yaşadığımız bu 
materyalist yaşam tarzında sadece Tanrıyı unutmakla kalmıyoruz, 
Tanrıyla olan ebedi ilişkimizi de unutuyoruz. Trilyonlarca canlının 
herbiri ayrı ayrı Tanrıyla ilişki içerisindedir, ve buna svarüpa denir. 
Kişi, adanmış hizmet vasıtasıyla bu svarüpayı canlandırabilir. Kişinin 
meşru konumu dernek olan bu safhaya svarüpa-siddhi adı verilir. 
Arjuna, Tanrıya adanmıştı ve Onunla dostluk ilişkisi içerisindeydi. 

Arjuna'nın Bagavad-gita'yı nasıl kabul ettiğini anlamak için onun 
kabul ediş tarzının anlatıldığı Onuncu Bölüme bir göz atalım ( 1 0. 1 2-
1 4  ) : 

arjuna uvaca 
param brahma param dama 

pavitariı paramariı havan 
punışariı sa5vatariı vibhum 

ahus wam rşaya� sarve 
devarsir naradas tatha 

asito deva/o vyasa� 
svayariı caiva bravişi me 

sarvam etad rtariı manye 
yan marn vadasi kesava 

na hi te bagavan vyaktiriı 
vidur deva na danava� 

"Arjuna şöyle dedi: Sen Tanrının Yüce Şahşısın ve varılacak en son 
yer, ve en saf Mutlak Hakikatsin. Sen, ebedi, aşkın ve özgün varlıksın, 
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doğurnsuzsun, ve en yücesin. Narada, Asita, Devala, ve Vyasa gibi 
büyük bilgeler Senin bu özelliklerini onayladılar ve şimdi bizzat Sen 
bunları bana açıklıyorsun. Ey Krşı:ı.a bana anlattığın herşeyi hakikat 
olarak kabul ederim. Ey Tanrım, ne yarıtanrılar ne de şeytanlar 
Senin Şahsını anlayabilirler." 

Arjuna, Bagavad-gitii'yı Tanrının Yüce Şahsından dinledikten 
sonra Krşı::ı.a'yı param brahma olarak, yani Yüce Brahman olarak kabul 
etmiştir. Her canlı varlık Brahrnandır, fakat yüce varlık, yani Tanımın 
Yüce Şahsı Yüce Brahrnandır. Param dama sözcüğü, Tanrı herşeyin 
ebedi dinlenme yurdudur anlamına gelir; pavitram sözcüğü, O saftır, 
ve maddi pislik tarafından kirletilrnerniştir anlamına gelir; puruşam 
sözcüğü, o yüce hoşlanıcıdır dernektir; sıi.svatam orjinal dernek; divyam 
aşkın; adi-devam Tanrının Yüce Şahsı; ajanı doğurnsuz; ve vibhum 
en büyük, en yüce anlamına gelir. 

Krşı:ı.a, Arjuna'nın arkadaşı olduğu için, bazıları, Arjunanın bütün 
bunları Krşı::ı.a'ya yaltaklanmak için söylediğini düşünebilirler, fakat 
Arjuna, Bagavad-gitii okuyucusunun aklında bu gibi şüphelerin 
oluşmasına fırsat vermemek için, Krşı::ı.a'nın, Tanrının Yüce Şahsı 
olarak sadece kendisi tarafından kabul edilmediğini, aynı zamanda 
Narada, Asita, Devala, ve Vyasadeva gibi yüce otoriteler tarafından 
da kabul edildiğini söylemektedir. Bahsi geçen bu şahıslar bütün 
cu;:aryalar tarafından kabul edilen, ve Vedik bilgisini yayan kişilerdir. 
Bundan dolayı Arjuna, Krşı::ı.a'nın kendisine anlattığı herşeyi 
mükemmel olarak kabul edeceğini söylemektedir. Sarvam etad rtam 
manye: "Söylediğin herşeyi doğru kabul ederim" anlamına gelir. 
Arjuna, Tanrının Şahsının anlaşılmasının çok zor olduğunu, hatta 
yarıtanrılar tarfından bile anlaşılarnıyacağını belirtmektedir. Eğer, 
insanüstü varlıklar bile Tanrıyı anlayamıyorlarsa Tanrıya adanmamış 
bir beşerin Rab Sri Krşı::ı.a'yı anlama şansı hiç yoktur. 

Bu bakımdan, Bagavad-gitii adanmışlık ruhuyla ele alınmalıdır. Kişi, 
ne kendisinin Krşı::ı.a'ya eşit olduğunu, ne de Krşı::ı.a'nı� sıradan, 
veya önemli bir kişilik olduğunu düşünmelidir. Rab Sri Krşı::ı.a 
Tanrının Yüce Şahsıdır. Bu bakımdan, Bagavad-gitii'yı anlamaya 
çalışan kişi en azından Sri Krşı::ı.a'yı Tanrının Yüce Şahsı olarak 
kabul etmelidir, çünkü Bagavad-gitii sadece itaatkar bir ruhla 
anlaşılabilir. Bagavad-gitii eğer itaatkar bir ruhla okunmazsa anlaşılması 
çok zor olur, çünkü Gitii büyük bir gizemdir. 
Bagavad-gitii nedir? Bagavad-gitii'nın amacı insanlığı maddi var 
oluşun dertlerinden kurtarmaktır. Bu dünyada bulunan herkes, 
Kurukşetra savaş alanında Arjuna'nın içinde bulunduğu zorluk kadar 
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zorluk çekmektedir. Arjuna, $ri Krşı:ıa'ya teslim olduğu için Bagavad
gitii kendisine nakledilmiştir. Sadece Arjuna değil, bu maddi dünyada 
herbirimiz endişeler içinde yaşamaktayız. Bizlerin varlığı yokluk 
atmosferi içerisindedir. Aslında bizler yokluk tarafından tehdit 
edilecek varlıklar değiliz. Biz ebediyen var oluruz. Fakat, her nasılsa 
asat içine düşmüş bulunmaktayız. Asat sözcüğü hakikatte mevcut 
olmayanı tanımlamak için kullanılır. 

Acı ceken binlerce insanın icinde sadece birkacı kim olduklarını, 
ve neden böylesine berbat bir durumda oldukları�ı araştırırlar. Kişi, 
burada neden acı çektiğini araştırmaya başlamazsa, acı çekmek 
istemediğinin ve tüm dertlerine temel bir çözüm bulması gerektiğinin 
farkına varm�zsa gerçek, veya mükemmel insan olma şansını 
yakalıyamaz. insanlık, bireyin aklında bu gibi sorular uyanmaya 
başladığı zaman başlar. Bu gibi soruların araştırılmasına Brahma
s ütra 'da brahma-jijiiasa adı verilir. Mutlak doğayı araştırmaktan uzak 
olan bütün insan faaliyetleri başarısız olarak nitelendirilir. Bu 
bakımdan, neden acı çektiğini, nerden geldiğini, ve ölümden sonra 
nereye gideceğini araştıran kişiler Bagavad-gitii'yı anlayabilecek niteliğe 
sahip kişilerdir. Saygılı bir öğrenci aynı zamanda Tanrının Yüce 
Satısına da saygı göstermelidir. Arjuna bu niteliğe sahip bir öğrenciydi. 

insanlar yaşamın gerçek amacını unuttukları zaman Rab Krşı:ıa bu 
amacı yeniden yerleştirmek üzere dünyaya iner. Gerçeklerin farkına 
varmıs bircok kisinin arasından sadece bir kisi konumunun farkına 
varabiİir, ve Bagdvad-gitii özellikle bu gibi kişilere hitab eder. Aslında 
hepimiz maddi var oluşun ağına düşmµş bulunmaktayız, fakat Tanrı 
bütün canlılara karsı, ve özellikle insanlara karsı cok insaflıdır. Bu 
sebepten dolayı, Tanrı insanlara Bagavad-gita'yı bahşetmiş, ve 
Arjuna'yı da öğrencisi yapmıştır. 

Rab Krşı:ıa'nın saliği olan Arjuna cehaletten uzaktı, fakat, gelecek 
kuşakların hayrına insan yaşamının amacı Tanrı tarafından açıklansın 
diye Arjuna, Kurukşetra savaş alanında cehalete kapılmış, ve böylece 
insanların gerektiği gibi hareket ederek yaşam misyonlarını başarıya 
ulaştırabilmeleri için Rab Krşı:ıa'dan yaşamda karşılaşılan sorunlara 
cevap aramıştır. 

Baga�ad-gitii'nın konusu şu beş esas gerçeğin bir araya gelmesinden 
oluşur. ilk olarak Tanrı bilimi izah edilir, sopra jivalar adı verilen 
canlı varlıkların meşru konumları izah edilir. Isvara sözcüğü kontrol 
eden anlamına gelir, ve kontrol altında bulunan canlıya jiva denir. 
Eğer bir canlı kontrol altında olmadığını, ve hür olduğunu iddia 
ediyorsa delidir. Canlı varlık, en azından koşullanmış yaşamında 



8 ÖZGÜN BAGA VAD-GIT A 
olmak üzere her bakımdan kontrol altındadır. Bu bakımdan, Bagavad
gita'nın konusu, yüce kontrolör işvara ve kontrol altında bulunan 
canlılarla, yani jivalarla ilgilidir. Bagavad-gita 'da pralq"ti (maddi doğa), 
zaman (tüm evrenin, veya maddi doğa tezahürünün var oluş süreci), 
ve karmadan da {faaliyet) bahsedilir. Kozmik tezahür farklı faaliyetlerle 
doludur. Bütün canlı varlıklar ceşitli faaliyetlerle meşguldür. 

Tanrının ne olduğunu, canlı varlıkların ne olduklarını, prakrtinin 
ne olduğunu, kozmik tezahürün ne olduğunu, ve zaman tarafından 
nasıl kontrol edildiğini, ve canlı varlıkların faaliyetlerinin neler 
olduğunu Bagavad-gita 'dan öğrenebiliriz. 

Bagavad-gita 'da, bu beş esas konu haricinde, Yüce Tanrının, veya 
Krşı::ıa'nın, veya Brahman' ın, veya yüce kontrolörün, veya 
Paramatma'nın (Onun hangi ismi olursa olsun) en yüce varlık olduğu 
kavramı y�rleştirilir. Canlı varlıklar yüce kontrolörle aynı niteliğe 
sahiptir. Omeğin, Bagavad-gita 'nın bazı bölümlerinde izah edildiği 
gibi Tanrı, maddi doğadaki evrensel olayları kontrolü altında 
bulundurur. Maddi doğa bağımsız d�ğildir. Maddi doğa Yüce Tanrının 
direktifine göre hareket eder. Rab Sri Krşı::ıa şöyle der: mayad.hyakşerıa 
pra krti s üyate sa-caracaram: "Bu maddi doğa Benim direktifim altında 
çalışır." Kozmik doğada oluşan harikaları gördüğümüz zaman bu 
kozmik tezahürün arkasında bir kontrolör bulunduğunu bilmemiz 
gerekir. Hiçbirşey kontrol altında olmaksızın tezahür �demez. 
Kontrolörün varlığını inkar etmek çocukça bir davranıştır. Omeğin, 
küçük bir çocuk bir otomobilin nasıl hareket ettiğini bilemez, fakat 
otomobilin motoru olduğunu bilecek yaşa gelmiş birisi bir otmobilin 
nasıl hareket ettiğini bilir. Aklı eren kişi, o makinayı kullanan bir 
sürücü olduğunu bilir. Aynı şekilde, Yüce Tanrı da herşeyi idare 
edendir, ve herşey Onun direktifi alçında çalışır. Daha sonraki 
bölümlerde göreceğimiz gibi Tanrı, jivaları, yani canlı varlıkları Kendi 
öz parçası olarak kabul etmiştir. Altının zerresi de altındır, okyanus 
suyunun bir damlası da okyanus suyu gibi tuzludur, ve aynı şekilde 
yüce kontrolör i.SVaranın ,  veya Bagavan Rab Krşı::ıa'nın elzem bir 
parçası olan biz canlı varlıklar da çok küçük bir miktarda da olsa 
Yüce Tanrının bütün özelliklerine sahibiz. Bu bakımdan, bizler ikinci 
plandaki işvaralarız. Bizlerin doğayı, uzayı, gezegenleri kontrol etmeye 
olan eğilimimiz Krşı::ıa'dan kaynaklanır, çünkü az da olsa Onun 
özelliklerine sahibiz. Fakat, maddi doğayı kontrol etmeye eğilimli 
varlıklar olmamıza rağmen yüce kontrolör olmadığımızı çok iyi 
bilmemiz gerekir. Bu konu Bagavad-gita 'da izah edilir. 

Maddi doğa nedir ? Gita'da bunun tanımlaması vasıfsız prakrti, 
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vasıfsız doğa olarak yapılır. Canlı varlık ise . vasıflı prakrti olarak 
tanımlanır.Vasıflı olsun vasıfsız olsun prakrti hep kontrol altındadır. 
Prakrti dişidir, ve hanımın faaliyetlerinin kocası tarafından kontrol 
edilmesi gibi Tanrı tarafından kontrol edilir. Prakrti ,  hakim olan 
T annnın hükümranlığı altında ve daima ikincil konumda kalır. Maddi 
doğa ve canlılar Tanrının hükümranlığı ile kontrol altında tutulurlar. 
Gita'ya göre Tanrının öz parçası olmalarına rağmen canlı varlıklar 
prakrti olarak kabul edilir. Bagavad,gita'nın Onyedinci Bölümünde 
Tanrı bu konuyu şöyle açıklar: Apareyam itas tv anyariı pra krt iriı 
viddhi me param / ıiva,bıltam: "&.ı maddi doğa Benim vasıfsız prakrtimdir, 
fakat bundan ötede bir başka prakrti, yani jiva,bıltam denilen canlı 
varlıklar vardır." 

Erdem hali, ihtiras hali, ve cehalet hali olmak üzere maddi doğa 
üc vasıftan olusmustur. Bu hallerin üzerinde ebedi zaman bulunur, 
ve bu doğa hallerinin ebedi zaman tezahürünün kontrolü altında bir 
;ıraya gelmesiyle karma adı verilen faaliyetler oluşur. Bu faaliyetler 
hatırlanamıyacak kadar uzun bir süreden beri olagelmektedir, ve 
bizler de bu faaliyetlerimizin sonucunda hoşlanırız, veya acı çekeriz. 
Diyelim ki ben bir iş adamıyım ve zekice çalışmalarım sonucunda 
oldukça yüklü bir banka hesabına sahip olmuşum, bu durumda ben 
bir hoşlanıcıyım. Ve yine diyelim ki bütün paramı hatalı bir yatırımda 
kaybetmişim ve acı çeken birisi olmuşum. Ayn� şekilde, yaşamımızın 
�er anında çalışmalarımızın sonuçlarından hoşlanır, veya acı çekeriz. 
iste buna karma adı verilir. 
· Isvara (Yüce Tanrı),  jiva (canlı varlık) ,  prakrti (doğa) ,  kala (ebedi 

zaman),  ve karma ( faaliyet) gibi konular Bagavad,gita'da izah edilir. 
Bu beş ögenin içinde Tanrı, canlı varlıklar, maddi doğa, ve zaman 
ebedidir. Prakrtinin tezahürü geçici olabilir, fakat sahte değildir. Bazı 
filozoflar maddi doğanın tezahürünü sahte olarak nitelerler, fakat 
Bagavad,gita, veya Vaişnava felsefesine göre sahte değildir. Maddi 
dünyanın tezahürü sahte değil gerçektir, ancak geçici bir gerçektir. 
Bu olgu, tıpkı bulutların gökyüzünü katetmesi, veya ürünleri yeşerten 
yağmur mevsiminin gelip geçmesi gibidir. Yağmur mevsimi sona erip 
bulutlar gider gitmez yağmurun yeşerttiği ürünler kurumaya başlar. 
Aynı şekilde, bu maddi tezahür de belli aralıklarla olur, belli bir süre 
kalır, ve sonra kaybolur. Prakrtinin işleyişi böyledir. Fakat bu döngü 
ebediyen işler. Dolayısıyla prakrti sahte değil ebedidir. Tanrı bunu 
"Benim prakrtim" diye tanımlar. Bu maddi doğa Yüce Tanrının ayrık 
enerjisidir ve Tanrıdan ayrı,olsalar bile Onunla ebedi ilişkiye sahip 
olan canlı varlıklar da Tanrının enerjisidir. Bu demektir ki Tanrı, 
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canlı varlıklar, maddi doğa, ve zaman birbirleriyle ilişkili, ve ebedidir. 
Bununla beraber, diğer bir öge olan karma ebedi değildir. Fakat, 
kamuının etkileri de oldukça eskilere dayanabilir. Hatırlanamıyacak 
kadar uzun bir zamandan beri faaliyetlerimizin sonuçlarından 
hoşlanmakta, veya acı çekmekteyiz, fakat kamuımızın sonuçlarını, 
veya faali yerlerimizi değiştirebiliriz. Bu değişim ise bilgimizin 
mükemmellik derecesine bağlıdır. Biz çeşitli faaliyetlerle meşgul oluruz, 
fakat ·ne tür faaliyetlerle meşgul olursak bütün bu faaliyetlerimizin 
etki ve tepkilerinden kurtula_bileceğimizi bilemeyiz. Bagavad-gita'da 
bu tür faaliyetler de anlatılır. lsvaranın, yani Yüce Tanrının konumu 
yüce şuurdur. ]ivalar , yani canlı varlıklar da Tanrının öz parçaları 
olduklarından şuurludurlar. Yüce Tanrının enerjisi olan canlı varlık, 
ve doğa prakyti olarak tanımlanır, fakat sadece j iva şuurludur. Diğer 
prakyti ise şuursuzdur. Bu ikisinin arasındaki fark budur. Bundan 
dolayı ıiva prakyti üstündür, çünkü j iva , Tanrının şuuruna benzer bir 
şuura sahiptir. Fakat, Tanrı Yüce bir şuura sahip diye kişi, jivanın, 
yani canlı varlığın da yüce bir şuura sahip olduğunu iddia etmemelidir. 
Canlı varlık mükemmelliğin hiçbir seviyesinde yüce bir şuura sahip 
olamaz, ve böyle bir teori kişiyi yanılgıya sürükler. Canlı varlık şuurlu 
olabilir, fakat bu şuur mükemmel, veya yüce bir şuur değildir. 

]iva i le i svara arasındaki farklar Bagavad-gita'nın Onüçüncü 
bölümünde açıklanır. Tanrı, canlı varlık gibi kşetra-jfıa şuuruna 
sahiptir, fakat Tanrı bütün vücutların bilincinde iken canlı varlık 
sadece kendi vücudunun bilincindedir. Cünkü, Tanrı bütün canlı 
varlıkların kalbindedir ve her jivanın

. 
her psişik hareketinin 

bilincindedir. Bu gerçek hiçbir zaman unutulmamalıdır. Tanrının 
Yüce Şahsı Paramatma bütün canlı varlıkların kalbinde iSvara olarak, 
yani kontrolör olarak bulunur, ve istediği gibi hareket etmesi için 
çanlı varlığa direktifler verir. Fakat canlı varlık ne yapacağını unutur. 
ilk olarak belli bir şekilde hareket etmeye karar verir, fakat sonra 
kendi kamı.asının etki ve tepkileri içerisinde bocalamaya başlar. Tıpkı 
elbise değiştirir gibi bir vücuttan çıkıp bir diğerine girer. Bu ruh 
göçleri sonucunda geçmiş faaliyetlerinin etki ve tepkilerinden dolayı 
acı çeker. Canlı varlık, ne tür bir faaliyette bulunması gerektiğini 
ancak erdem halinde, ve akılcılıkla anlayabilir. Eğer bunu yapabilirse 
geçmiş faaliyetlerinin etki ve tepkilerini değiştirebilir. Sonuç olarak 
kamuı ebedi değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi isvara , jiva , 
prakyti, ve zaman ebedidir, fakat kamuı ebedi değildir. 

Yüce şuur i svara şu bakımdan canlı varlıkla aynı özelliğe sahiptir: 
Tanrının ve canlı varlığın şuurlarının her ikisi de aşkındır. Bu, 
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maddi bir kombinasyondan kaynaklanan bir şuur değildir. Bu yanlış 
bir fikirdir. Maddi kombinasyonun belli şartlar altında bilinç 
geliştirdiğini iddia eden bir teori Bagavad,gita'da kabul edilmez. Tıpkı, 
renkli bir camdan geçen ışığın renginin değişmesi gibi bilinç de 
maddi bir ortamdan bozularak yansıyabilir, fakat Tanrının bilinci 
maddeden etkilenmez. Rab Krşı:ıa, mayadhyakşerµı pra krtih der. Bu 
sözcük, Tanrı maddi dünyaya indiği zaman bilincinin maddeden 
etkilenmediğini belirtir. Eğer etkilenseydi Bagavad,gita'nın aşkın 
konularını anlatmak için uygun bir varlık olmazdı. Maddi pislikten 
özgür bir şuura sahip olmayan hiçkimse aşkın dünya hakkında 
konuşmaya yetkili değildir. Bu bakımdan, Tanrı maddi pislikten 
özgürdür. Fakat, bizim şu andaki bilincimiz maddi pislikle örtülüdür. 
Bagavad,gita şuurumuzu maddi pislikten temizlememiz gerektiği,ni 
öğretir. Bilincimiz maddi pisliklerden arınınca hareketlerimiz iSvaranın 
iradesinin peşine takılarak bizi mutlu eder. Bu bakımdan, bütün 
faaliyetlerimizi durdurmamız gerekmez. Bir başka deyişle, şuurumuz 
arınınca faaliyetlerimiz de arınır, bu arınmış faaliyetlere ise bakti denir. 
Bakti faaliyetleri sıradan faaliyetlermiş gibi görünmekle beraber asla 
kirli faaliyetler değildir. Sıradan bir insanmış gibi çalışan Tanrı saliğini 
gören cahil kişi, Tanrıya adanmış kişinin faaliyetlerinin kirli bilinçten, 
veya maddi pislikten özgür olduğunu bilemez. Halbuki bu kişi doğanın 
üç haline aşkındır. Bu bakımdan, bilincimizin şu anda maddi pislikle 
kaplı olduğunu bilmemiz gerekir. 

Madde tarafından kirletildiğimiz zaman koşullanırız. Kendisinin 
maddi doğanın bir ürünü olduğunu zanneden kişi sahte bir bilinç 
sergiler. Buna sahte nefis denir. Vücutsal kavram yanılgısı içine batmış 
kişi durumunun farkında değildir. Bagavad,gitii, kişiyi yaşamın vücutsal 
kavramından özgür kılmak için nakledilmiştir ve Arjuna, Tanrıdan 
bu bilgiyi almak için kendisini bu duruma sokmuştur. Kişi, yaşamın 
vücutsal kavramından özgür olmalıdır, ve aşkınlık arayışı içinde olan 
kişinin başlangıçta yapması gereken şey budur. Hür ve özgür'olmak 
isteyen kişi herşeyden önce kendisinin bu maddi vücut olmadığını 
öğrenmelid,ir. Mu kti, veya özgürlük, maddi bilinçten hür olmak 
demektir. Srimad,Biigavatam'da özgürlük şöyle tanımlanır: Mu ktir 
h itviinya thii'füpariı. svarupena vyavasth iti�: bu maddi dünyanın kirli 
bilincinden özgür olup arınmış bir şuura sahip olmaya mu kti denir. 
Bagavad,gita'nın tüm öğretisinin amacı içimizde uyumakta olan saf 
şuuru uyandırmaktır. Gitii öğretisinin son safhalarında Krşı:ıa, 
Arjuna'ya bilincinin arınıp arınmadığını sorar. Arınmış bilinç, 
Tanrının öğretilerine göre hareket etmek demektir. Arınmış bilincin 
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özü budur. Tanrının öz parçası olduğumuz için bir bilince sahibiz, 
fakat aynı zamanda doğanın vasıfsız halinden etkilenmeye hedef 
olmaktayız. Fakat, Yüce Tanrı bundan etkilenmez. Yüce Tanrı ile 
ufak bireysel ruhlar arasındaki fark budur. 

Şuur nedir? Şuur "Ben", ve "Ben neyim?"dir. Kirli bir bilinçte 
"Ben"in anlamı " Denetliyebildiğim herşeyin efendisiyim", "Ben 
hoşlanıc ııyım"dır. Her canlı varlık kendisini maddi dünyanın efendisi 
olarak gördüğü için bu dünya dönmeye devam eder. Maddi bilinç iki 
psişik bölüme ayrılır. Bunlardan biri ben yaratıcıyım, diğeri ise ben 
hoşlanıcıyım zannıdır. Aslında, sadece Yüce Tanrı hem yaratıcı hem 
de hoşlanıcıdır. Tanrının öz parçası olan canlı varlık ise ne yaratıcı 
ne de hoşlanıcıdır, canlı v�lık sadece işbirliği yapandır. Canlı varlık 
yaratılan ve hoşlanılandır. Omeğin, makinanın bir parçası makinanın 
bütünüyle işbirliği içindedir, vücudun bir parçası vücudun bütünüyle 
işbirliği içindedir. Eller, bacaklar, gözler, vs. vücudun parçalarıdır, 
fakat hoşlanıcı değillerdir. Hoşlanıcı organ midedir. Bacaklar hareket 
ederek yiyecek bulur, e ller yiyeceği ağıza götürür, dişler çiğner, ve 
kısacası vücudun bütün parçaları mideyi tatmin etmek için çalışırlar 
çünkü vücudun sağ kalabilmesi için gerekli olan beslenme ve hazımı 
yapan esas organ midedir. Dolayısıyla, diğer organların çalışmaları 
sonucunda yiyecekler mideye gönderilir. Bir ağacın köklerinin 
sulanarak yetiştirilmesi gibi vücut ta midenin beslenmesiyle gelişir. 
Eğer vücudun sağlığı korunmak isteniyorsa vücudun diğer parçaları 
mideyi beslemek için çalışmalıdır. Aynı şekilde, Yüce Tanrı da yaratıcı, 
ve hoşlanıcıdır; ikinci planda kalan bizlerin esas görevi ise Onu 
tatmin etmektir. Tıpkı, mideye giden gıdaların vücudun diğer 
parçalarına fayda sağlaması gibi, bu işbirliğinden aslında biz kazançlı 
çıkarız. Eğer, parmaklar yiyeceği mideye göndermek yerine kendileri 
yemeye kalksalardı hüsrana uğrarlardı. Yaratılışın, ve hoşlanışın 
merkez şahsiyeti Yüce Tanrıdır, ve canlılar Onunla işbirliği yapan 
varlıklardır. Bu işbirliği sayesinde onlar da hoşlanırlar. Bu ilişki aynı 
zamanda usta çırak ilişkisine benzer. Eğer usta tatmin olmuşsa çırak 
da tatmin olmuş demektir. Aynı şekilde, Yüce Tanrı da tatmin 
edilmelidir. Canlı varlığın hoşlanıcılığa, ve yaratıcılığa olan eğilimi, 
yaratıcılığıyla kozmik alemi tezahür etiren Yüce Tanrıdan kaynaklanır. 

Yüce kontrolörün eksiksiz bütünlüğü kapsamasının izahını 
Bagavad�gita'da bulabiliriz. Kontrol altında bulunan canlı varlıklar, 
kozmik tezahür, ebedi zaman, ve karma, veya faaliyetler bu kitapta 
izah edilir. Bütün bunlar, Yüce Mutlak Hakikat denilen eksiksiz 
bütünden alınmıştır. Tam bütün, ve tam Mutlak Hakikat, Tanrının 
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Şahsı olan Sri Krşı:ıa'dır. Bütün tezahürler Onun farklı enerj ilerinin 
sergilenmesinden ibarettir. O, eksiksiz bütündür. 

Gita'da izah edildiği gibi, gayrişahsi Brahman da tam, ve Yüce 
Şahısa göre (brahmarıo h i  pra tişthaJuım ) ikinci planda kalır. Brahman, 
daha detaylı izah edild iği Brahma-sütra'da güneşin ışınlarına 
benzeti lerek betimlenir. Gayrişahsi Brahman, Tanrının Yüce 
Şahsından ışıyan ışınlardır (nurdur) .  Gayrişahsi Brahman'ı idrak 
etmis olmak mutlak bütün, ve Paramatma kavramlarını tam olarak 
idrak etmek demek değildir. Onbeşinci Bölümde görüleceği gibi, 
Tanrının Yüce Şahsı Puruşottama, gayrişahsi Brahman, ve 
Paramatma,nın kısımsal idrakinin üzerindedir. Tanrının Yüce 
Şahsına sac-cid-ananda-vigraha denir. Brahma-samh ita şöyle başlar: 
isvara� parama� kyşrya� sac-cid-ananda-vigraha �/ anadir adir govindah 
sarva-karana-kararyam . "Govinda Krşl).a tüm sebeplerin sebebidir. O, 
ilk sebeptir ve O, ebediyet, bilgi, ve saadetin suretidir." Gayrişahsi 
Brahman idraki Onun sadece sat (ebediyet) özelliğinin idrak 
edilmesidir. Paramatma idraki Onun sa t-cid (ebedi bilgi) özelliğinin 
idrak edilmesidir. Fakat, Tanrının Yüce Sahsının idrak edilmesi ,  
Onun tüm aşkın özelliklerinin, yani s a t-cid ve ananda (ebediyet, 
bilgi, ve saadet), ve vigrahanın (suret) idrak edilmesi demektir. 

Zeka seviyeleri düşük olanlar Yüce Hakikati gayrişahsi olarak 
nitelerler, fakat bütün Yedik literatüründe onaylandığı gibi O, aşkın 
bir şahsiyettir. Nityo ni tyanariı ce tanas ce tanam. ( Ka tha Upanişad 
2. 2 . 1 3 )  Bizler nasıl bireysel isek, ve hepimiz bireysel canlı varlıklar 
isek Yüce Mutlak Hakikat te nihayet bir şahıstır; ve Tanrının Şahsını 
idrak etmek demek, Onun tam suretinin bütün askın vasıflarını 
idrak etmek demektir. Eksiksiz bütün suretsiz değildir. Eğer O 
suretsizse, veya herhangibir şeyden yoksunsa o zaman eksiksiz bütün 
olamaz. Eksiksiz bütün, bilgimizin, ve bilgi ötesinin kapsadığı herşey 
olmalıdır, aksi halde tam olamaz. 

Tanrının şahsiyeti olan eksiksiz bütünün muazzam bir kudreti 
vardır ( parasya saktir vividhaiva Srüyate ) .  Krşl).a'nın çeşitli kudretlerinin 
nasıl çalıştığı Bagavad-gita'da izah edilir. Bu maddi dünya, veya 
duyularımızla kavradığımız bu dünya da kendi çapında eksiksizdir, 
çünkü J!laddi evrenin geçici tezahürü için gerekli olan yirmidört 
unsur, Sankya felsefesine göre, maddi evrenin var olabilmesi, ve 
yaşama uygun olabilmesi için gerekli kaynakların temin edilmesine 
müsait olarak ayarlanmıştır. Bu maddi evrene ne hariçten gelen 
birşey vardır, ne de birşeye ihtiyaç vardır. Maddi evren tezahürünün, 
yüce bütünün enerj isiyle belirlenmiş bir süresi vardır ve bu süre 
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dolduğu zaman bu geçici tezahürler eksiksiz bütünün tam tanzimiyle 
çözülüp dağılacaktır. Ufak, ve eksiksiz üniteler, yani canlı varlıklar, 
bütün hakkındaki eksik bilgiden kaynaklanan her çeşit eksikliği, ve 
tamlığı idrak edebilecek bütün imkanlara sahiplerdir. Bagavad-gita 
Yedik hikmetin eksiksiz bilgisini içerir. 

Yedik bilgi yanılmazlık özelliğine sahiptir,. ve Hindular Yedik bilgiyi 
eksiksiz, ve yanılmaz olarak kabul eder. Omeğin, inek gübresi bir 
hayvan dışkısıdır ve smyti , veya Yedik öğretilere göre, dışkıya dokunan 
kişinin temizlenmek için yıkanması gerekir. Fakat, Yedik metinlerde 
inek dışkısının aynı zamanda arıtıcı, temizleyici bir madde olduğu da 
belirtilir. Bazıları bu durumu bir çelişki olarak niteliyebilir, fakat bu 
bir Yedik öğreti olduğu için kabul eddilir, ve bunu kabul eden kişi 
hataya düşmüş olmaz; nitekim, inek dışkısında bütün antiseptik 
maddelerin mevcut olduğu modem bilim tarafından da ispat edilmiştir. 
Yedik bilgi eksiksizdir çünkü bütün şüphe, ve hatalara aşkındır; 
Bagavad-gita ise Yedik bilgisinin özüdür. 

Yedik bilgi bir araştırma ürünü değildir. Araştırmalarımızı 
mükemmel olmayan duyularımızla yaptığımız için, yaptığımız araştırma 
çalışmaları mükemmellikten uzaktır. Bu bakımdan, Bagavad-gita'da 
belirtildiği gibi, parampara (gu nılar zinciri) aracılığıyla inen bilgiyi 
kabul etmeliyiz. Yüce manevi öğretmen olan Tanrının Şahsıyla 
başlayıp sırayla diğer manevi öğretmenlere iletilen, ve mürşitten 
müride geçen bu guruluk zinciriyle günümüze kadar başarıyla gelen 
bu m9kemmel bilgi kaynağından bilgiyi kana kana içmemiz gerekir. 
Rab Sri Krşı:ı.a'dan ders alan öğrencisi Arjuna, Onun anlattıklarını 
yalanlamaya kalkışmaksızın kabul etmişti. Kişi, Bagavad-gitd'nın bir 
bölümünü kabul edip diğer bir bölümünü reddetmek serbestliğine 
sahip değildir. Hayır. Bagavad-gitd'yı yorum yapmadan, eksiltmeden, 
ve konuya kaprislerimizi bulaştırmadan kabul etmeliyiz. Gita , Yedik 
bilgisinin en mükemmel şekildeki sunuluşu olarak kabul edilmelidir. 
Yedik bilgi aşkın kaynaklardan gelir ve ilk sözleri Tanrının Kendisi 
tarafından söylenmiştir. Tanrının söylediği sözlere apaumşeya denir, 
ve bu, Tanrının söylediği sözlerin, dört kusurun etkisi altında bulunan 
kirli dünyevi insanın sözlerinden farklı olduğu anlamına gelir. Bu . 
dört kusur şunlardır: ( 1 )  Şuuru kirli kişi mutlaka hata yapar, ( 2 )  
çeşitli yanılgılara düşer, ( 3 )  aldatmaya eğilimlidir, ve ( 4 )  mükemmel 
olmayan duyu organlarıyla sınırlıdır. Bu dört kusura maruz kalan kişi 
hertarafa nüfuz eden bilgi hakkında mükemmel bir malumat veremez. 

Yedik bilgi bu gibi kusurlu canlı varlıklar tarafından tebliğ 
edilmemiştir. Bu bilgi, yaratılan ilk canlı varlık olan Brahma'nın 
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kalbine tebliğ edilmiş, ve Brahma da Tanrıdan aldığı bu özgün bilgiyi 
oğullarına, ve saliklerine yaymıştır. Tanrı pümamdır, yani hep 
mükemmeldir ve maddi doğanın kanunlarına hedef olması mümkün 
değildir. Bu bakımdan, Tanrının evrendeki herşeyin sahibi olduğunu, 
özgün yaratıcının O olduğunu, ve Brahrna'yı yaratanın da O olduğunu 
gayet iyi bilmeliyiz. Onbirinci bölümde Tanrıya prapitiimaha diye hitap 
edilir, çünkü Brahma'ya pitamaha , yani büyük baba diye hitap edilir 
ve Tanrı, büyükbabanın yaratıcısıdır. Bundan dolayı, hiçkimse 
hiçbirşeyin sahibi olduğunu iddia etmemelidir; kişi, yaşamını 
sürdürebilmek için sadece Tanrının kendisine ayırdığı rızıkı kabul 
etmelidir. 

Tanrının bizim için ayırdığı rızıklardan nasıl yararlanacağımız 
konusunda verilmiş birçok örnekler vardır. Bu konular Baga vad-gitii'da 
izah edilir. Arjuna, başlangıçta Kurukşetra savaşında savaşmamaya 
karar vermişti. Bu, onun kendi kararıydı. Arjuna, akrabalarını 
öldürdükten sonra kazanacağı krallıktan hiçbir zevk alamıyacağını 
Tanrıya söylemişti. Fakat, onun aldığı bu karar vücut kavramı üzerine 
kuruluydu, çünkü vücudunun kendisi olduğunu düşünüyor, ve 
vücutsal akrabalık, veya kan bağı ile bağlı olduğu bazı kişileri kardeşi, 
yeğeni, kuzeni, ve büyükbabası olarak kabul ediyordu. Dolayısıyla 
vücudunun isteğini tatmin etmek istiyordu. Bagavad-gitii sadece bu 
görüşü değiştirmek için Tanrı tarafından anlatılmıştır ve Arjuna, 
sonunda karişye vacanariı ta va diyerek, yani "Senin sözlerine göre 
hareket edeceğim" diyerek Tanrının direktiflerine göre savaşmaya 
karar verrnistir. 

İnsanlar 
·
bu dünyada kedi köpek gibi hırlaşmamalıdır. İnsan, 

yaşamının öneminin farkına varacak �adar zeki olmalı ve sıradan bir 
hayvan gibi yaşamayı reddetmelidir. insan, yaşam amacının farkına 
varmalıdır; bu hedef Bagavad-gitii'da belirtilmiştir, ve Bagavad-gita 
Yedik literatürünün özüdür. Yedik literatürü hayvanlar için değil 
insanlar içindir. Bir hayvan diğer bir hayvanı öldürebilir ve hayvanlar 
için hiçbir günah sözkonusu değildir, fakat eğer insan, kontrol 
edemediği tad alma duyusunu tatmin etmek amacıyla bir hayvanı 
öldürürse doğa kanunlarını ihlal etmekten suçlu olur. Bagavad-gitii'da 
açıkça izah edildiği gibi, farklı doğa halleriyle ilişkili olarak erdem, 
ihtiras, ve cehalet faaliyetleri olmak üzere üç çeşit faaliyet vardır. 
Aynı şekilde, erdem, ihtiras, ve cehalet yiyecekleri olmak üzere üç 
ceşit yiyecek vardır. Bütün bunlar Bagavad-gitii'da açıkça izah edilir; 
eğer gitii'nın öğretilerinden doğru bir şekilde yararlanabilirsek tüm 
yaşantımız arınır ve böylece bu maddi evrenin ötesinde bulunan 
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hedefimize ulaşabiliriz (yad ga wa na nivartante tad dama paramariı 
mama ) .  

Bu hedefe sanatana sema denir. Sanatana sema ebedi, ve  ruhsal 
semadır. Bu maddi dünyada bulunan herşey geçicidir. Madde, ilk 
önce var olur, belli bir süre kalır, bazı yan ürünler verir, yaşlanır, 
eskir, ve kaybolur. Bu döngü maddi dünyanın kanunudur; ister 
vücudumuzu, isterse bir meyvayı, veya başka bir şeyi örnek olarak 
gösterelim bu kural değişmez. Fakat, bu geçici dünyanın ötesinde bir 
başka dünya_ mevcuttur. O dünya sanatana (ebedi) olan birbaşka 
doğa içerir. ]iva da sanatana (ebedi) olarak tanımlanır ve Onbirinci 
Bölümde Tanrı da saru'itana (ebedi) olarak tanımlanır. Tanrıyla bizim 
aramızda üst düzeyde bir ilişki vardır, çünkü nitelik bakımından 
hepimiz aynıyızdır (sanatana-dama , veya sema, sanatana Yüce Şahıs, 
ve sanatana canlı varlıklar) Bagavad-gitii1nın bütün amacı sanatana , 
veya c anlının e bedi  meşgul iyet i  olan sanatana-darmayı 
canlandırmaktır. Geçici olarak çeşitli faaliyetlerle meşgul olmaktayız, 
fakat bütün bu geçici faaliyetlerden vazgeçip Yüce Tanrının bize 
tavsiye ettiği faaliyetlerle meşgul olursak bütün faaliyetlerimiz arınır. 
Ve buna arınmış yaşam denir. 

Yüce Tanrı, ve Onun aşkın yurdu tıpkı canlı varlıklar gibi 
sanatanadır ve Yüce Tanrı ile canlı varlıkların sanatana yurdunda bir 
araya gelmesi insan yaşamının mükemmelliğe ulaşması demektir. 
Tanrı, canlı varlıklara karsı cok naziktir cünkü canlı varlıklar Onun 
çocuklarıdır. Rab Krşı:ı.a, 

·
B�gavad-gita 1d�: sarva-yonişu . . . aham bija 

pradaJı pita : "Ben herşeyin babasıyım." der. Tabii ki çeşitli karmalarına 
göre çeşitli canlı varlıklar mevcuttur, fakat Tanrı burada bütün 
canlıların babası olduğunu söylemektedir. Bu durumda, sanatana canlı 
varlıklar Tanrıyla olan ebedi beraberliklerine, ve ebedi sanatana 
konumlarına yeniden kavuşsunlar diye Tanrı, bütün bu düşkün, 
koşullanmış ruhları sanatana ebedi semaya çağırmak için bu dünyaya 
iner. Tanrı, koşullanmış ruhları geri getirmek için bu dünyaya ya 
çeşitli enkamasyonlarla gelir, ya da gizli hizmetçilerini oğlu, saliği, 
veya cu;:aryalar olarak yollar. 
Bu bakımdan, sanatana-darma dinde herhangibir mezhep gelişmesine 
gerek bırakmaz. Sanatana-darma , ebedi canlı varlıkların ebedi işlevinin 
ebedi Yüce Tanrıyla olan ilişkilerinden başka birşey değildir. Daha 
önce de belirt�ldiği gibi, sanatana-darma canlı varlığın ebedi 
meşguliyetidir. Sripada Ramanujacarya, sanatanayı "ne başı ne de 
sonu olan şey" olarak tanımlamıştır, bu bakımdan, Sripada 
Ramanujacarya1nın otoritesine bağlı kalarak sanatana-darmayı "ne 
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başı ne de sonu olan" olarak kabul etmeliyiz. 
Din sözcüğü sarıatana,dannadan biraz farklıdır. Din inanç kavramını 

da beraberinde getirir ve inanç kişiye göre değişir. Kişi belli bir 
yönteme inanç duyabilir, fakat sonradan bu inancını değiştirip başka 
bir inanca da yönelebi�_ir, fakat saniitana ,darma asla değiştirilemiyecek 
bir faaliyetle ilgilidir. Omeğin, akışkanlığın sudan ayrılamaması gibi, 
sıcaklık da ateşten ayrılamaz. Aynı şekilde, ebedi canlı varlığın ebedi 
işlevi de canlı varlıktan ayrılamaz. Saniitana,darma , canlı �arlıkla 
ebedi bir bütündür. Saniitana ,darmadan bahsettiğimiz zaman Sripada 
Ramanujacarya'nın otoritesine bağlı kalarak-ne başı ne de sonu olan
olarak kabul etmeliyiz. Başlangıcı, veya sonu olmayan birşey 
herhangibir tahditle sınırlandırılamıyacağı için tarikat, veya mezheple 
ilgili olamaz. Herhangibir tarikat inancına bağlı olan kişi yanlış bir 
düşünceye kapılarak saniitana ,darmayı da tarikat olarak görebilir, fakat 
konuyu derinlemesine araştırır, ve modern bilimin ışığından da 
yararlanırsak saniitana ,darmanın gerek dünyamızdaki bütün insanların 
gerekse evrendeki bütün canlıların meşguliyeti olduğunu görmemiz 
mümkün olur. 

Saniitana olmayan herhangibir dinsel inancın insanlık tarihinde 
elbet bir başlangıcı vardır, fakat saniitana-darmanın tarihte hiçbir 
başlangıcı yoktur çünkü o ebediyen canlı varlıklarla kalır. Canlı 
varlıkların ne doğumlu ne de ölümlü oldukları otorite sas tra la r  
tarafından belirtilmiştir. Gita'da d a  belirtildiğine göre, canlı varlık 
asla doğmamıştır, ve asla ölmeyecektir. Canlı varlık ebedidir, ve 
tahrip edilemez, ve geçici maddi vücudu tahrip olduktan sonra da 
yaşamaya devam eder. Saniitana,darma kavramına referans olarak, bu 
sözcüğün Sanskrit kök anlamından din kavramını anlamaya 
çalışmalıyız. Darına belli bir nesneyle birlikte daimi olan demektir. 
Ateşle birlikte ısı, ve ışığın da var olduğunu, ısı, ve ışık olmaksızın 
ateş sözcüğünün birşey ifade etmeyeceğini hepimiz biliriz. Aynı şekilde, 
çanlı varlığın elzem parçası da canlı varlığa daimi olarak eşlik eder. 
işte bu daimi eş, canlının ebedi niteliğidir, ve bu ebedi nitelik canlının 
ebedi dinidir. 

Sana.tana Gosvami, Sri Çaitanya Mahaprabhu'ya her canlı varlığın 
svarüpa sını sorduğu zaman, svarüpa , veya canlının meşru konumunun, 
Tanrının Yüce Şahsına hizmet etmek olduğu cevabını almıştır. Rab 
Çaitanya'nın bu açıklamasını analiz edersek her canlı varlığın birbaşka 
canlı varlığa daimi olarak hizmet etmekle meşgul olduğunu kolayca 
görebiliriz. Canlı varlık çeşitli kapasitelerle birbaşka canlı varlığa 
hizmet eder, ve canlı varlık bunu yapmaktan hoşlanır. Hayvanlar, 



1 8  ÖZGÜN BAGA VAO,QİT A 
lıizmetçinin efendisine hizmet etmesi gibi insanlara hizmet ederler. 
A hizmetçi B efendisine, B C'ye, ve C D'ye hizmet eder, ve bu 
böylece sürüp gider. Bu şartlar altında bir arkadaşın diğer bir 
arkadaşına, annenin çocuğuna, kadının kocasına, ve kocanın da 
karısına hizmet ettiğini görebiliriz. Eğer arştırmamızı sürdürürsek canlı 
varlıkların toplumunda hizmet faaliyetinin olmadığı bir yer göremeyiz. 
Politikacı hizmet kapasitesi hakkında halkı ikna etmek için programını 
halkın dikkatine sunar. Eğer halk, o politikacının ülkesine, ve halkına 
değerli hizmetler vereceğine inanırsa geçerli oyunu o politikacı için 
kullanır. Dükkan sahibi müşteriye hizmet eder, zenaatçı da sermaye 
sahiplerine hizmet eder. Sermaye sahipleri ailelerine, ve aile fertleri 
de ebedi canlı varlıklar olarak ebedi kapasiteleriyle devlete hizmet 
eder. Aynı şekilde, hiçbir canlı varlık diğer canlı varlıklara hizmet 
etmekten muaf değildir. Bu bakımdan, hizmetin canlı varlığın daimi 
eşi olduğunu ve bu hizmetin canlı varlığın ebedi dini olduğunu 
belirtebiliriz. 

Bununla beraber, belli bir zaman ve ortamın referansıyla belli bir 
inanca ait olup o inancı icra eden kişi Hindu, Müslüman, Hristiyan, 
Budist, veya herhangibir dine ait olduğunu iddia eder. Bu gibi sıfatlar 
saniitana,darma değildir. Bir Hindu inancını değiştirerek Müslüman 
olabilir, veya bir Müslüman inancını değiştirerek Hindu olabilir, 
veya bir Hristiyan inancını değiştirerek başka bir dine katılabilir. 
Fakat, dini inancın değişmesi, bütün ortamlarda insanın ebedi 
meşguliyeti olan hizmet faktörünü etkilemez. Hindu, Müslüman, 
veya Hristiyan bütün ortamlarda birisine hizmet eder. Bu bakımdan, 
belli bir inanca sahip olmak kişiyi saru1tana,damuısının icra etmekten 
alıkoyamaz. Hizmet etmek saru1tana,damıadır. 

Bu sebepten dolayı, Yüce Tanrıya verdiğimiz hizmet Onunla olan 
ilişkimizi belirler. Yüce Tanrı en yüce hoşlanıcıdır, ve canlı varlıklar 
Onun hizmetçileridir. Biz Onun zevki için yaratılmışız, ve eğer 
Tanrının Yüce Şahsıyla beraber bu ebedi zevke ortak olursak mutlu 
oluruz. Aksi taktirde mutlu olamayız. Tıpkı, vücudun diğer 
organlarının mideyle işbirliği yapmadıkları zaman mutlu olamayışları 
gibi, bağımsız olarak mutlu olmamıza imkan yoktur.Yüce Tanrıya 
aşkın sevgi hizmeti vermeyen canlı varlığın mutlu olmasına imkan 
yoktur. 

Çeşitli yan tanrılara (ilahlara) tapmak ve onlara hizmet etmek 
Bagavad,gitii'da tasvip edilmez. Bu konu, Yedinci Bölüm yirminci 
dörtlükte şöyle belirtilir: 

kamais tais tair hrıa,jfüiru1� 
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prapadyante 'nya,devatii� 
tam tam niyamam ö.sthaya 

prakrtya niya tM svaya 

1 9  

"Zekaları maddi arzular tarafından çalınmış olan kişiler yarıtanrılara 
teslim olarak kendi doğalarına göre belli bir ibadetin şart ve kurallarını 
izlerler." Burada açıkca belirtildiği gibi hırslarıyla yönlendirilen kişiler 
Yüce Tanrı Krşr:ıa'ya değil de yarıtanrılara taparlar. Burada isim olarak 
Krşr:ıa'dan bahsederken herhangibir dini isime başvurmamaktayız. 
Krşı::ıa en yüce zevk anlamına gelir ve otoriteler tarafından onaylandığı 
gibi ,  Krşı::ıa tüm zevklerin topl�dığı yerdir, O bir zevk deposudur. 
Hepimiz zevk peşinde koşarız. Ananda,mayo 'bhyö.sat (Vedanta,sütra 
1 . 1 . 1 2) .  Canlı varlıklar tıpkı Tanrı gibi şuur doludurlar, ve mutluluk 
peşinde koşarlar. Tanrı daima mutlu olandır, ve eğer canlı varlıklar 
da Tanrıyla beraber olup Onun yanında yerlerini alır, ve Onunla 
ortaklasa hareket ederlerse daima mutlu olurlar. 

Tanrı, bu ölümlü dünyada eğlenceler.ini sergilemek için mutluluk 
dolu olan Vrndavan'a inmiştir. Rab Sri Krşr:ıa Vrndavan'dayken 
çoban arkadaşları, kız arkadaşları, Vrndavan halkı, ve ineklerle olan 
faaliyetleri mutluluk doluydu. Vrndavan'da yaşayan herkes Krşr:ıa'dan 
başka birşey bilmiyordu. fakat, Rab Krşr:ıa, babası rolündeki Nanda 
Maharaj ' ı  bile yarıtanrı lndra'ya tapmaktan vazgeçirmişti, çünkü 
insanların ilahlara tapm_asının gerekli olmadığı düşüncesini 
yerleştirmeye çal ışıyordu. insanların sadece Yüce Tanrıya ibadet 
etmeye ihtiyaçları vardır, çünkü insanların en yüce kazancı Onun 
yurduna geri dönmektir. 

Bagavad,gitii'nın Onbeşinci Bölüm altıncı dörtlüğünde Rab Sri 
Krşr:ıa'nın yurdu şöyle tasvir edilir: 

na tad bö.sayate süryo 
na sa5anko na pavakah 

yad ga wa na nivartante 
tad dama paramam mama 

"Benim yüce yurdum ne güneş, ne ay, ne ateş, ne de elektrikle 
aydınlatılmıştır. Oraya bir kez ulaşanlar bu maddi dünyaya bir daha 
asla geri dönmezler." 

Bu dizeler bize ebedi gökyüzünü anlatır. Bizim gökyüzü kavramımız 
maddidir, ve gökyüzünü güneş, ay, ve yıldızlarla ilişkili olarak biliriz, 
fakat bu dörtlükte Tanrı ebedi gökyüzünde güneşe, aya, ateşe, ve 
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elektriğe ihtiyaç olmadığını belirti r ,  çünkü ebedi gökyüzü Yüce 
Tanrıdan yayılan brahmajyoti (nur) ile aydınlanır. Yüce Tanrının 
yurdunu anlayabilmek o kadar zor değildir. Bu yurt Goloka olarak 
bilinir. Brahma-samh itii ( 5 .3 7 )  orayı şöyle anlatır: goloka eva nivasaty 
akilatma-bütah . Tanrı, Kendi yurdu Goloka'da ebediyen ikamet ederse 
de Ona bu dünyadan yaklaşılabilir, ve Tanrı orada gerçek sureti olan 
sac-cid-ananda-vigraha suretiyle tezahür eder. O, bu suretiyle tezahür 
ettiği zaman Onun neye benzediğini hayal etmeye gerek kalmaz. O, 
insanları bu gibi tahmini hayallerden vazgeçirmek için belli aralıklarla 
dünyaya iner ve Kendisini olduğu gibi, yani sya masundara olarak 
gösterir. O, bizden birisiymiş gibi gelip insan gibi bizimle oyun oynadığı 
için geri zekalılar Ona gülerler. Fakat, O böyle davranıyor diye T annyı 
bizden birisiymiş gibi düşünmemeliyiz. O, sınırsız gücüyle gözümüzün 
önünde gerçek suretini ortaya koyar ve Kendi yurdundaki 
eğlencelerinin bir kopyasını sergiler. 

Ebedi semanın nuru içerisinde sayısız ruhsal gezegenler mevcuttur. 
Brahmajyoti (nur ) ,  yüce gezegen Krşı:ı.aloka'dan, ve bu nur içinde 
yüzen ruhsal ananda-maya , cin-maya gezegenlerinden kaynaklanır. 
Tanrı şöyle der: na tad b as ayate s üryo na pava ka � / yad gatva na 
nivartante tad dama paramariı mama . O ebedi semaya ulaşan kişinin 
tekrar bu maddi semaya dönmesi gerekmez. Maddi semada değil 
Ay'a, en yüksek gezegen olan Brahmaloka'ya ulaşsak bile doğum, 
ölüm, hastalık, ve yaşlılıktan ibaret olan aynı yaşam şartlarıyla 
karşılaşırız. Maddi evrendeki hiçbir gezegen maddi var oluşun bu 
dört ilkesinden özgür değildir. 

Canlı varlıklar bir gezegenden diğerine seyehat edebilir, fakat bu, 
her gezegene mekanik yollardan ulaşılabileceği anlamına gelmez. Eğer 
diğer gezegenlere gitmeyi arzuluyorsak oralara ulaşmanın bir yöntemi 
vardır. Bu konu şöyle anlatılır: yanti deva-vrata devan pitfn yanti 
pi ır-vratii�. Gezegenlerarası seyehat için mekanik araçlar gerekmez. 
Gi ta bu konuda şöyle der: yanti deva-vrata devan . Ay, Güneş, ve 
yüksek gezegenlere Svargaloka adı veri lir. Yüksek, orta, ve alçak 
olmak üzere üç seviyede gezegen sistemleri mevcuttur. Dünyamız 
orta seviyeli gezegen sistemlerine dahildir. Yüksek seviyeli gezegenlere 
gidebilmemiz için Bagavad-gita bize şu basit formülü önerir: Kişi ,  
sadece belli bir gezegenin belli ilahına ibadet ederek istediği gezegene 
gidebilir. 

Bununla beraber, Bagavad-gita maddi evrende bulunan hiçbir 
gezegene gitmemizi tavsiye etmez çünkü en yüksek gezegen olan 
Brahrnaloka'ya mekanik bir araçla ulaşmak kırkbin yıl sürer (bu süre 
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zarfında kim hayatta kalabilir?) ,  diyelim ki ulaştık, orada yine doğum, 
ölüm, hastalık, ve yaşlılıktan ibaret olan maddi var oluş ilkeleriyle 
karşı laşınz. Fakat, yüce gezegen Krşı:ıaloka'ya, veya ruhsal sema 
içerisinde yeralan diğer bir gezegene ulaşan kişi maddi var oluşun bu 
zahmetleriyle bir daha karşılaşmaz. Ruhsal semada bulunan gezegenler 
içerisinde Tanrmm özgün Şahsı $ri Krşı:ıa'nm ikamet ettiği Goloka 
Vrndavan en yüce gezegendir. Bagavad,gi tii'da bu gibi bilgilerin hepsi 
mevcuttur, ve bu bi lg iler aracılığıyla maddi dünyadan nasıl 
kurtulacağımız, ve ruhsal semada saadet dolu  bir yaşama nasıl 
başlıyabileceğimiz anlattlmaktadu. 

M addi  dünyanm gerçek yüzü Bagavad,gitii'nm Onbeşinci 
Bölümünde şöyle anlatılır: 

ürdhva ,mülam adJuıh,sakham 
a5va tthariı priihur avyayam 

candariısi yasya pam[ıni 
yas tam veda sa veda ,vi t  

Bu dörtlükte, maddi dünya, kökleri yukanda ve dallan aşağıda olan 
bir ağaca benzeti lerek anlatılmaktadır. Dere, veya göl ktyısmdan 
bakmca ağaçlann kökleri yukanda, ve dallan aşağıda olarak suya 
yansıdığını görürüz. Ayrn şekilde, bu maddi dünya da ruhsal dünyanın 
bir yansımasmdan ibarettir. Maddi dünya gerçeğin gölgesinden 
ibarettir. Gölge gerçek, veya esas değildir, fakat gölgenin varlığından 
gölgeyi oluşturan gerçek bir kaynağm var olduğunu anlayabiliriz. 
Çölde su yoktur, fakat serap oluştuğu zaman su varmış gibi görünür. 
Maddi dünyada da hakiki su, ve mutluluk yoktur, fakat asıl mutluluğun 
gerçek suyu ruhsal dünyadadır. 

Tann, ruhsal dünyaya nasıl ulaşabileceğimizi şöyle açıklar (Bg. 
1 5 .5 ) : 

nirmiina ,moha ji ta ,saiıga ,doşii 
adhyiitma,nityii vinivrtta,kamiih 

dvandvair vimu ktah su kha ,du�kha ,sariıjfıair 
gacchanty amüdha� padam avyayariı ta t 

Padam avyayariı' a, veya ebedi kralhğa nirmiina,moha olan kişi ulaşabilir. 
Bunun anlamı şudur: Sıfat peşinde olan bizlerden, baztlan bey olmak 
ister, baztlan ağa, baztlan devlet başkanı, bazılan zengin, bazdan ise 
kral olmak ister. Bu sıfatlara bağımlı olduğukça vücuda bağımlıyız 
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dernektir çünkü bu sıfatlar vücuda aittir. Fakat biz bu vücutlar değiliz. 
Bunun farkına varmak ruhsal idrakin ilk safhasıdır. Maddi dünyanın 
üç haline koşullanmış durumda olan bizler Tanrıya adanmış hizmet 
vererek bu bağımlıl ıktan kurtulabiliriz. Tanrıya adanmış hizmete 
bağlanmadıkça maddi doğanın hallerinden kopamayız. Sıfatlar, ve 
bağımlılıklar, arzumuza, hırsırnıza, ve maddi doğaya hakim olabilme 
isteğimize bağlıdır. Bu maddi doğaya hakim olmaya eğilimli olduğumuz 
sürece Yüce Tanrının krallığına ( sarıatana-dama ) geri dönmemiz 
mümkün değildir. Maddi zevklerin çekiciliğine kapılmayarak Yüce 
Tanrıya hizmet eden kişi asla tahrip olmayacak olan ebedi krallığa 
ulaşabilir. Sadece bu konumda olan kişiler yücelikler yurduna kolayca 
ulasabilir. 

Ôita'nın Sekizinci Bölüm yirrnibirinci dörtlüğü bu konuda şöyle 
der: 

avyakto 'kşara ity uktas 
tam ahu� pramam gatim 

yam prapya na nivartante 
tad dama paramariı mama 

Avyakta, tezahür etmeyen dernektir. Bütün bu maddi evren gözümüzün 
önünde tezahür ediyor olmasına rağmen mükemmel olmayan duyu 
organlarımız yüzünden gökyüzündeki bütün yıldızları göremeyiz. 
Yedik literatürü bütün gezegenler hakkı�da bize �ilgi verir, ve bu 
bilgiye inanıp inanmamak bize kalmıştır. Ozellikle Srimad-liMgavatam 
olmak üzere, Yedik literatürü bütün önemli gezegenler, ve bu maddi 
semanın ötesinde bulunan ve tezahür etmeyen ruhsal dünya avyakta 
hakkında bize bilgi verir. Kişi o yüce krallığa ulaşmayı arzulamalı ve 
bu yönde gayret göstermelidir, çünkü o krallığa ulaşan kişi bu maddi 
dünyaya tekrar geri dönmez. 

Burada. , Yüce Tanrının yurduna nasıl ulaşabileceğimiz sorusu 
aklımıza gelebilir. Sekizinci Bölümde bu soruya cevap olarak şunlar 
yazılıdır: 

anta-ka le ca mam eva 
smaran mu kwa ka levaram 

ya� prayati sa mad-bavam 
yati Msty atra samsayah 

"Ölüm anında vücudunu terk ederken Beni hatırlayabi len kişi 
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doğrudan dgğruya Benim doğama ulaşır, bundan hiç şüphen olmasın." 
( Bg. 8.  5 )  Olüm anında Krşı:ıa'yı düşünen kişi Krşı:ıa'ya gider. Eğer 
kişi, Krşı:ıa'nın suretini hatırlayarak vücudunu terk ederse kesinlikle 
ruhsal krallığa ulaşır. Mad,bavam Yüce Varlığın yüce doğasıyla ilgilidir. 
Yüce Varlık sac,cid,ananda vigrahadır, yani sureti ebedi, bilgi, ve 
saadet dolu olandır. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz vücutlar ise 
sat,cit,ana nda değildir. Bizim vücutlarımız sat değil asattır. Yani ebedi 
değil ölümlü olandır. Bizim vücutlarımız cit ile, yani bilgi i le dolu 
değildir, tam tersine cehalet doludur. Ne ruhsal krallık hakkında bir 
bilgimiz vardır, ne de bilmediğimiz birçok yönü olan bu maddi dünya 
hakkında mükemmel bir bilgimiz vardır. Maddi vücut aynı zamanda 
niranandadır, yani saadet değil dert doludur. Bu maddi dünyada 
deneyimlediğimiz bütün dertler, ve acılar maddi vücuttan kaynaklanır, 
fakat Rab Kfşl).a'yı düşünerek vücudunu terk eden kişi sac,cid,ananda 
vücuduna hemen kavusur. 

Maddi dünyada kişiılin vücudunu terk etmesi, ve birbaşka vücuda 
girmesi için gereken ayarlamalar yüksek otoriteler tarafından organize 
edilir. Kişi ,  gelecek yaşamında hangi vücut içinde yaşayacağı 
belirlendikten sonra ölür. Buna, canlı varlık değil yüksek otoriteler 
karar verir. Bizler bu yaşamımızdaki faaliyetlerimize göre batar, veya 
çıkarız. Şimdiki hayatımız gelecek yaşamımızın nasıl olacağını belirler. 
Bu bakımdan, eğer bu hayatımızda Tanrının krallığına ulaşmayı 
hakedecek faaliyetlerde bulunursak, bu maddi vücudumuzu terk 
ettikten sonra tıpkı Tanrınınki gibi ruhsal bir vücuda kavuşuruz. 
Daha önce izah edildiği gibi, brahma,vadi , paramatma,vadi , ve adanmış 
kul olmak üzere üç çeşit maneviyatçı vardır, ve daha önce bahsedildiği 
gibi, brahmajyoti içinde sayısız ruhsal gezegenler mevcuttur. Bu 
gezegenlerin sayısı �addi evrendeki gezegenlerin sayısından çok daha 
fazladır. Yaratılışın yaklaşık dörtte biri maddi alemleri kapsar. 
( ekariısena sthito jagat ) .  Yaratılışın bu maddi kısımında içlerinde 
milyarlarca gezegen, güneş, yıldız, ve ay barındıran milyarlarca evren 
mevcuttur. Fakat, maddi yaradılışın tümü toplam yaratılışın sadece 
bir bölümüdür. Yaratılışın büyük bir bölümü ruhsal semadadır. Yüce 
Brahmanın varlığında kaybolmak isteyen kişi, bir an önce Yüce 
Tanrının brahmajyotisine (nuruna) dönüştürülerek ruhsal semaya 
ulaştırılır. Tanrıyla beraber olarak zevk almayı arzulayan adanmış 
kişiler ise sayısız miktardaki Vaikuı:ı�a gezegenlerine giderek Yüce 
Tanrının tam ve bütün yayılması olan dört kollu Nara.yana i le ,  ve 
Pradyurnna,  Aniruddha, ve Govinda gibi çeşitli isimler altındaki 

· varlığıyla birlikte olurlar. Bu durumda, aşkın kişiler hayatlarının 
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sonunqa ister brahmajyotiyi, ister Paramatmayı, isterse Tanrının Yüce 
Şahsı Sri Krşı::ı.a'yı düşlesinler hepsi de ruhsal semaya gider, fakat 
bunların içerisinde sadece Tanrıya adanmış kişi , birbaşka deyişle 
Yüce Tanrıyla şahsi ilişki içinde olan kişi Vaikuı::ı.�a gezegenlerine, 
veya Goloka Vrndavan gezegenine girebilir. Yüce Tanrı bu konuda 
bize garanti vermekte, ve şüphe etmememizi söylemektedir. Aklımızın, 
ve hayalimizin almadığı şeyleri reddetmemeliyiz, aksine "Söylediğin 
herşeye inanırım" diyen Arjuna'nın tavrını . .  kendimize örnek 
edinmeliyiz . Bu bakımdan, eğer Tanrı bize "Olüm anında Beni 
Brahman, Paramatma, veya Tanrının Yüce Şahsı olarak hatırlayabilen 
kişi kesinlikle ruhsal semaya girer" diyorsa bu kesinlikle doğrudur, ve 
buna inanmamak sözkonusu olmamalıdır. 

Bagavad-gitii, ruhsal krallığa girmeyi mümkün kılan ana ilkeyi , 
yani ölüm anında Tanrının düşünülmesini şöyle izah eder: 

yam yam vapi smaran havam 
tyajaty ante kalevaram 

tam tam evaiti kaunteya 
sada tad-bava-bavitah 

"Kisi, mevcut vücudunu terk ederken her ne var olus durumunu 
düşierse gel.ecek yaşamında o var oluş durumuna ulaşacağmdan şüphesi 
olmasın. " Ilk olarak, maddi doğanın, Yüce Tanrının enerj ilerinin 
sahnelendiği bir yer olduğunu anlamalıyız. Yüce Tanrının enejileri 
Visnu Purana' da ( 6. 7 .61 ) sematik bir sekilde izah edilir. . . . . . 

vişnu sakti� para proktii 
ksetra-jfıii.khya tatha para 

avidya-kama-samjfıii.nya 
trtiya sakrir isyate 

Yüce Tanrının, bizim kavramlarımızın ötesinde ceşitli ve sayısız 
enerj ileri vardır, bununla beraber, büyük bilgeler, ve özgür ruhlar bu 
enerj ileri araştı rarak üc bölüme ayırmışlardır. Bütün bu enerj iler 
vişnu-saktiye dahildir, birbaşka deyişle, Rab Vişnu'nun çeşitli güçleri 
vardır. Onun birinci enerj isi paradır, ve aşkındır. Daha önce izah 
edildiği gibi, canlı varlıklar yüce enerjiye dahildir. Diğer enerj iler, 
yani maddi enerj iler ise cehalete dahildir . Kişi ölüm anında ya 
maddi dünyanın vasıfsız enerj isi içerisinde kalır, ya da ruhsal dünyanın 
enerj isine transfer olur. Bagavad-gitii bu konuda şöyle der: 
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yariı yariı vapi smaran bavariı 
tyajaty ante kalevaram 

tariı tam evaiti kaunteya 
sada wa,bava,bavital:t 

25 

"Kişi ,  vücudunu terk ederken hangi var oluş durumunu düşlerse 
kesinlikle o duruma ulasır." 

Maddi yaşamda maddi enerj i, ya da ruhsal enerj i diye düşünmeye 
alışmışızdır. Bu durumda, düşüncelerimizi maddi enerj iden ruhsal 
enerjiye aktarmayı nasıl başarabiliriz ? Gazete, magazin, roman, vs. 
gibi düşüncelerimizi maddi enerj iyle dolduran birçok literatür vardır. 
Şimdiye kadar bu maddi literatürlerle haşır neşir olan düşüncelerimiz 
Vedik literatürüne transfer edilmelidir. Büyük bilgeler Puranalar gibi 
bir çok Yedik literatür ortaya koymuşlardır. Puranalar  hayal ürünü 
değil bir tarih arşividir. Çaitanya,caritamrta 'da (Madhya 20. 1 22 )  şu 
dizeler vardır: 

mii.ya,mugdha ıivera nah i sva tah krşT)lL,jiüi.na 
jivere krpaya kaila krşr:ıa veda,puraT)lL 

"Unutkan canlı varlıklar, veya koşullanmış ruhlar Yüce Tanrıyla 
aralarındaki i l işkiyi unutarak maddi faaliyetleri düşünmeye 
dalmışlardır." Krşı:ıa,dvaipayana Vyasa, sırf insanların düşüncelerini 
ruhsal semaya kanalize edebilmek için geniş bir Yedik literatür 
hazırlamıştır. ilk olarak Vedalar' ı  dörde ayırmış ve bunları Purar:ıaJar'da 
izah etmiştir, ve daha düşük kapasiteli insanlar için Bagavad,gita'yı 
da içeren Mahabharata'yı yazmıştır. Vedanta,s ütra ise bütün Yedik 
literatürünün özetidir ve gelecek çağlarda da insanl:,ıra yol göstermesi 
için Vedanta ,s ütra 'nın doğal yorumu olan Srimad,Bagavatam 
verilmiştir. Bizler de bu büyük eserlere gereken ilgiyi gösterip aklımızı 
onlarla meşgul etmeliyiz; tıpkı, materyalistlerin gazete, dergi, ve daha 
birçok materyalist literatürü okumaları gibi bizler de Yyasadeva'nın 
bize hediye ettiği bu ruhsal literatürü okumalıyız, ancak bu yolla 
ölüm anında Yüce Tanrıyı hatırlamamız mümkün olabilir. Tanrının 
bize önerdiği tek yol budur ve O, "Bundan hiç şüpheniz olmasın" 
diyerek bu yolun sonucunu bize garanti etmektedir. 

tasmii.t sarveşu kaleşu 
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marn anusmara yudhya ca 

mayyarpita-mano-buddlıir 
marn evaişyasy asamsayah 

"Arjuna, bu sebepten dolayı Beni her zaman Krşı::ıa suretinde düşün 
ve aynı zamanda belirlenmiş görevin olan savaşmaya devam et. Bana 
adanmış faaliyetlerin ve Bende odaklanmış akıl ve zekanla Bana 
ulaşacaksın bundan hiç şüphen olmasın." (Bg. 8.7)  

Tanrı, burada Arjuna'dan sadece Kendisini hatırlamasını ve 
mesleğini bırakmasını istememektedir. Hayır; Tanrı, uygulanması çok 
zor olan birşeyi yapmamızı bizden asla istemez. Kişirıin, bu maddi 
dünyada vücudunu yaşatabilmesi için çalışması şarttır. insan toplumu, 
yaptıkları çalışmalara göre brahmana, kşatriya , vaisya, ve südra olmak 
üzere dört sosyal sınıfa ayrılmıştır. Briihmana sınıfı, veya zeki sınıf 
kendilerine has işler yaparlar; kşatriyaUır, veya yönetici sınıf kendilerine 
ait işleri y_aparlar, ve işveren ve işçi sınıfı da kendilerine ait görevleri 
yaparlar. insan toplumunda kişi ister işçi, ister tüccar, ister yönetici 
olsun, hatta en üst sınıfa ait edebiyatçı, bilgin, veya teolog olsun, 
yaşamını sürdürebilmek için çalışmak zorundadır. Bu sebepten dolayı, 
Tanrı burada Arjuna'ya mesleğini bırakmamasını söylemektedir, fakat 
kişi mesleğini icra ederken Krşı::ıa'yı hatırlamalıdır (marn anusmara ) .  
Kişi , yaşamını sürdürebilmek için çabalarken Krşı::ıa'yı hatırlamayı 
ihmal ederse ölüm anında Krşna'yı hatırlaması mümkün olmaz. Rab 
Caitanya da şunu tavsiye eder: kirtaniyah sada harih: kişi, Tanrının 
isimlerini sürekli olarak zikretmelidir. Tanrının ismi ile Kendisi 
arasında hicbir fark yoktur. Bu bakımdan, Rab Krşr:ıa'nın Arjuna'ya 
"Beni hatırla" demesivle, Rab Caitanya'nın "Tamının isimlerini 
herzaman zikredin" demesi aynı öğretidir. Aralarında hiçbir fark 
yoktur çünkü Krşna'nın Kendisiyle ismi aynıdır, birbaşka deyişle 
Tamının ismiyle cismi birdir. Mutlak durumda referans ile referans 
sahibi arasında fark yoktur. Bu sebepten dolayı, Tanrıyı her zaman, 
yani günün yirmidört saati hatırlamalıyız. Onun isimlerini zikrederek 
hayatımızdaki faaliyetleri öyle bir ayarlamalıyız ki Onu her zaman 
hatırlayabilelim. 

Bu nasıl mümkün olur? Bu konuda acaryalar şu örneği verirler: 
Eğer evli bir kadının bir başka adamla ilişkisi varsa, veya evli bir 
erkeğin bir başka kadınla ilişkisi varsa bu ilişki güçlü bir bağımlılıktan 
kaynaklanır. Böyle bir ilişki içinde olan kişi her zaman sevgilisini 
düşünür. Sevgilisini düşünen kadın he zaman onunla buluşmak ister, 
fakat kocası bir başka erkekle ilişkisi olduğundan şüphelenmesin 
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diye bu arada ev işlerini yapmayı da ihmal emıcz. Aynı şekilde, bizler 
de her zaman yüce sevgilimiz Sri Krşı:ıa'yı düşünürken aynı zamanda 
maddi görevlerimizi de güzel bir şekilde yerine getirmeliyiz. Bu ilişki 
için güçlü bir sevgi bağı gerekir. Eğer Yüce Tanrıya güçlü bir sevgiyle 
bağl ıysak Onu aklımızdan çıkarmaksızın görevlerimizi yerine 
getirebiliriz. Ancak, bunu ba,şarabilmemiz için Onunla aramızdaki 
sevgi ilişkisini geliştirmeliyiz. Orneğin, Arjuna bir savaşçıydı ve daima 
Krşı:ıa'yı düşünüyor, ve Onun yanından ayrılmıyordu. Krşı:ıa, ona 
savaşmayı bırakmasını, ve ormana çekilerek meditasyon yapmasını 
tavsiye etmemiştir. Rab Krşı:ıa, Arjuna'ya yoga sistemini açıkladığı 
zaman Arjuna, bu sistemi uyguluyabilmesinin mümkün olmadığını 
söylemiştir. 

arjuna uvaca 
yo 'yam yoga.stvaya prokuıh 

samyena madlıusüdana 
etasyahariı na pa..syami 

cafıcalatvat sthitiriı sthiram 

"Arj una: Ey Madhusüdana, özetlediğin bu yoga sistemi, bana, 
uygulanamaz, ve kalıcı olamaz gibi geliyor çünkü aklın yapısı rahatsız 
ve oynaktır." 

Tanrı ise şöyle der: 

yoginJm api sarveşariı 
mad,gatenJntaratmanJ 

sraddhiivan bajate yo marn 
sa me yuktatamo mata� 

"Yogilerin içerisinde sadece büyük bir inançla Bana bağlı olan, iç 
dünyasında hep Beni düşünen, Bana aşkın sevgi hizmeti veren kişi, 
yogada Benimle en yakın bidikteliğe ulaşmış en yüce kişidir. Benim 
görüşüm budur." ( Bg. 6.47 ) Oyleyse Yüce Tanrıyı herzaman· düşünen 
kişi en büyük yogidir, ve aynı zamanda en büyük jfuini ve adanmış 
kuldur. Bunlara ilaveten Tanrı, Arjuna' ya, bir asker olduğu için 
savaşmayı bırakamıyacağını ve eğer Krşı:ıa'yı düşünerek savaşırsa ölüm 
anında Krşı:ıa'yı hatırlayabileceğini söylemiştir. Fakat, kişinin bunu 
başarabilmesi için Tanrının aşkın sevgi hizmetine tamamen teslim 
olmus olması sarttır. 

Bi�ler aslın"da vücudumuzla değil akıl ve zekamızla calışırız. Bu 
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baktmdan, eğer zeka ve akıl sürekli olarak Yüce Tanrtyt düşünmekle 
mesgul edilirse duyular da doğal olarak Ona hizmet etmekle meşgul 
olurlar. En azmdan, üstünkörü olarak duyu faaliyetleri aynı kalmakla 
beraber şuur değişir. Bagavad-gita, aktl ve zekarntzt T arutyt düşünmeye 
nastl adtyacağtmlZl öğretir. Böyle bir adanış T anrmm kralltğına transfer 
olmamtzt mümkün kılar. Eğer aktl .Krşı:ı.a'ya hizmet etme�le meşgulse 
duyular da otomatik olarak Onun hizmetindedir. Sri Krşı:ı.a'yt 
düşünmeye tam anlarntyla adanmtş olmak, işte Bagavad-gira'nm sanatı 
ve gizemi budur. 

Modern insan Ay'a ulaşmak için çok çaba harcamtş, fakat manevi 
bakımdan kendisini yüceltmek için pek uğraşmamıştu. Eğer kişinin 
önünde elli ytlltk bir ömrü varsa bu kısa zamanı Tanrmm Yüce 
Şahsmt hattrlama uygulamalanyla gecirmelidir. Bu uygulamaya 
adanmtşlık yöntemi denir. 

sravanariı kirtanariı visnoh 
· s�rar,ıariı pada-sevanam 
arcanariı vandanariı dasyariı 

sakhyam iitı:na-nivedanam 
( Srimad-Biigavatam 7 .5 .  23 ) 

En kolaymm sravanam olduğu bu dokuz yöntem, Bagavad-gita'yt 
idrak etmiş bir insandan öğrenilirse kişiyi Yüce Varlığt düşünmeye 
yöneltir. Bu ise kişiye Yüce T annyt hattrlattr ve vücudunu terk ettiği 
zaman Yüce Tannyla beraber olabilmesi için gereken ruhsal vücuda 
kavuşmasma olanak sağlar. 

Tanrt şöyle der: 

abhyiisa-yoga-yuktena 
cetasii niinya-giiminii 

paramariı pur�ariı divyariı 
yiiti piirthanucintayan 

"Beni, Tammm Yüce Şahsı olarak düşünen, aklmı sürekli olarak 
Beni hattrlamakla meşgul eden kişi yoldan çıkmaz ve kesinlikle Bana 
ulaştr, Ey Arjuna." (Bg. 8.8) 

Bu çok zor bir yöntem değildir. Bununla beraber, kişi bu yöntemi 
deneyimli birisinden öğrenmelidir. Tad vijfıiiniirthariı sa gurum 
evabhigacchet: kişi halihazırda bu yöntemi uyguluyan birisine 
yaklaşmalıdır. Akıl her zaman oraya buraya uçuşur, fakat kişi aklmı 
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her zaman Yüce Tanrı Sri Krşı:ıa'nın aşkın suretine, veya Onun 
isminin ses titreşimleri üzerine konsantre etmelidir. Akıl doğal olarak 
oynaktır, daldan dala konar, fakat Krşı:ıa'nın ses titreşiminde 
dinginleşir. Bu sebepten dolayı kişi, paramam puruşam, yani ruhsal 
semanın ruhsal krallığında bulunan Tanrının Yüce Şahsını medite 
ederek Ona ulaşmalidır. Bagavad,gita'da en üst seviyedeki idrak, ve 
en üst seviyeye ( mertebeye} ulaşmanın yolu anlatılır, ve bu bilgi 
kapısı herkese açıktır. Hiçkimse bu bilgiden men edilmemiştir. Bütün 
sınıflar Tanrıyı düşünerek Ona yaklaşabilir; Onu duymak ve düşünmek 
herkes icin mümkündür. 

Tanrı. şöyle der: 

mam hi partha vyapasritya 
ye 'pi syuh papa 'Yonay� 

striyo vaiSyas tatha südras 
te 'pi yanti param gatim 

kim punar brahma ryii� pul')ya 
bakta raj�ayas tatha 

anityam asu kham lokam 
imam prapya bajasva miim 

Tanrı burada tüccarların, düşmüş kadınların, ve işçilerin, hatta 
yaşamın en alt kademesindeki insanların bile Yüce Tanrıya 
ulaşabileceğini söylemektedir. Kişinin, bunu anlamak için oldukça 
gelişmiş bir zekaya ihtiyacı yoktur. Buradaki önemli nokta, bakti,  
yoganın ilkelerini kabul eden ve Yüce Tanrıyı hayatının summum 
b onumu olarak, yani en yüce hedefi, ve en yüce kazancı olarak kabul 
eden kişinin, ruhsal semadaki Yüce Tanrıya yaklaşabileceği gerçeğidir. 
K işi ,  eğer Baga vad,gita 'da belirtilen ilkeleri uygularsa yaşamını 
mükemmelleştirir ve hayatın problemlerine kalıcı bir çözüm getirir. 
Zaten Bagavad,gita 'nın özü ve esası da budur. 

Sonuç olarak, Bagavad ,gita 'nın çok dikkatli okunması gereken 
aşkın bir literatür olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Gita,sastram 
idampul')yam ya � pa thet prayata� pumiin:  kişi eğer Bagavad,gita'nın 
öğretil.erini nizami bir şekilde izlerse yaşamın tüm dertlerinden ve 
endişelerinden kurtulur. Bhaya,sokiüJi,varjita�. Kişi bu yaşamın tüm 
korkularından kurtulur ve bir sonraki yaşamında ruhsal yaşama 
kavusur. 

H�m� bundan başka bir de şu avantaj söz konusudur: 
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gitadhyayana-s i lasya 
prarylıyama-parasya ca 

naiva santi hi papani 
pürva-janma-krtani ca 

"Kişi, eğer Bagavad-g itli'yı saygıyla ve ciddiyetle okursa geçmişte yaptığı 
hatalarm tepkileri- Tanrınm lütfuyla- ona bir daha yansımaz." (Gita 
miihatmya 2) Tanrı ,  Bagavad-gita'nm sonlarmda yüksek sesle şöyle 
der ( 1 8.66):  

sarva-damıiin parityajya 
miim ekariı sararµıriı vraja 

aham tvliriı sarva-papebhyo 
mokşayişyami mii suca � 

"Dinin bütün teferruatlarmı bir kenara bırakarak Bana teslim ol. 
Seni bütün günahlarm tepkisinden kurtaracağım. Korkma." Tanrı, 
burada söylediği gibi, Kendisine teslim olanm tüm sorumluluğunu 
üstlenir ve onu bütün günahların tepkilerine karşı tazmin eder. 

maline mocanariı pu riısa riı 
ja la-snanariı dine dine 

sakrd gitamrta-snanariı 
sariısara-mala-nasanam 

"Kişi, hergün suyla yıkanarak temizlenebilir, fakat Bagavad-gita 'nm 
kutsal Ganj suyunda yıkanan kişi maddi hayatm tüm pisliklerinden 
armu." ( Gita-mahatmya 3 )  

gita su-gitii kartavyii 
kim anyaih sastra-vistarai h  

ya svayariı padmanabhasya 
mu kha-pamiid vinihsrta 

Bagavad-gita T anrmm Yüce Şahsı tarafmdan anlatılmış olduğu için 
kişinin bir başka Vedik literatürü okuması gerekmez. Kişi, sadece 
Bagavad-gita'yı dikkatlice okumalı ve düzenli olarak duymalıdır. İçinde 
bulunduğumuz bu çağda insanlar kirli faaliyetlere çok dalmış 
olduklarmdan bütün Vedik literatürünü okumalarma imkan yokyur. 
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Ancak bu gerekli değildir. &.ı bir tek kitap, yani Bagavad,gita hepsinin 
yerini tutar çünkü bütün Yedik literatürünün özüdür ve en önemlisi, 
Tanrının Yüce Şahsı tarafından nakledilmiştir. ( Gira,maJıatmya 4 )  

bhararamrıa,sarvasyariı 
visnu,vaktrad vinihsrtam 

gira,ğlırıgodakaın piıva · 
punar janma na vidyate 

"Ganj Nehrinin suyunu içen kişi selamete ulaşırsa, Bagavad,gita'nın 
nektarını içen kişi nelere ulaşmaz? Bagavad,gita, Mahabluirata'nın 
hayat nektarıdır ve özgün Vişı:ıu tarafından, yani Rab Krşı:ıa'nın 
Şahsı tarafından anlatılmıştır." (Gitti,miihö.tmya 5 )  Bagavad,gita, 
Tanrının Yüce Şahsının ağzından çıkmadır, ve anlatldığına göre 
Ganj nehri Tanrının ayaklarından kaynaklanır. Tanrının ağzı ile 
ayakları arasında bir fark yoktur, fakat bölümsel tetkikler sonucunda 
da takdir edileceği gibi, Bagavad,gita Ganj'ın suyundan daha önemlidir. 

sarvopanişado gtivo 
dogdha gopaJa,nanda� 

partho vatsah. su,dJıir bokta 
dugdariı gittimrtariı mahat 

"Bu Gitopanişad, yani bütün Upanişadlar' ın özü olan Bagavad,gitti 
tıpkı bir inek gibidir ve çobanlığıyla tanınan Rab Krşı:ıa da bu ineğe 
sütünü verendir. Bagavad,gita'nın nektar sütünü içen Arjuna, bilgeler, 
ve adanmış kullar da tıp�ı birer buzağı gibidir." ( Gica,maluitmya 6 )  

ekariı stistrariı devaki,putra,gitam 
eko deva devaki,putra eva 

eko mantras tasya ntimiini yani 
karmapy ekariı tasya devasya seva 

( Gira,maJuitmya 7 )  

"İnsanlar günümüzde tek bir kutsal kitap, tek bir Tanrı , tek bir din, 
ve tek bir meşguliyet aramaktadırlar. Ekam stistrariı devaki,putra,gitam: 
yegane kutsal kitap, bütün dünya için tek ve ortak kitap Bagavad,gitti 
dır. Eko deva devaki,putra eva: bütün dünya için tek Tanrı Sri Krşı:ıa' dır. 
Eko mantras tasya namani : ve tek şarkı, tek zikir, tek dua Onun 
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kutsal isminin zikiri, Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare 
Hare / Hare Rama, Hare Rama: Rarna Rarna." Hare İ-iare'dir". Kamıö.py 
ekariı tasya devasya seva : ve yegane meşguliyet Tanrının Yüce Şahsına 
hizmet etmektir. 

GURULAR ZİNCİRİ 

.ş_variı parampara-praptam imam rajarşayo viduh ( Bagavad-gita 4. 2 ) .  
Üzgün Bagavad-gita aşağıda belirtilen gurnlar zinciri tarafından 
kuşaklar boyunca insanlığa iletilmiştir: 

1 .  Krsna 
2. Brahma 
3. Narada 
4. Vyasa 
5. Madhva 
6. Padmanabha 
7. Nrhari 
8. M·adhava 
9. Akşobhya 

1 0. Jaya Tinha 
1 1 . jnanasindhu 
1 2.Dayanidhi 
1 3 . Vidyanidhi 
14 .  Rajendra 
15 .  Jayadarma 
1 6. Puruşottama 

1 7. Brahrnaı:ıya Tinha 
1 8. Vyasa Tinha 
1 9. Lakşmipati 
20. Madavendra Puri 
2 1 .  Isvara Puri (Nityananda Advaita) 
22. Rab Caitanya 
23. Rüpa (Svarüpa, Sanatana) 
24. Raghunatha, J iva 
25. Krsnadasa 
26. Narottama 
2 7 .  ViSvanatha 
28. (Baladeva) ,  Jaganatha 
29. Baktivinoda 
30. Gaurakisora 
3 1 .  Baktisiddhanta Sarasvati 
32. A.C. Baktivedanta Svami 

Prabhupada 



BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruksetra Savas Alanında . . 

Orduların Gözlemi 

1 
� � I 

fllf� � mın �= ı 
ırrıRi'T: �ter fc:flii�cfa � 1 1 � 1 1  

dhrtariistra uvaca 
darrnÜ,kset.;.e kuru,ksetre 

sama�eta yuyutsa�ah 
miimaka� piir:u)Lıvas caiva 

kim akurvata saiijaya 

dhrtar��ra� uvaca-Kral Dhrtaraştra şöyle dedi; darma,kşetre-hac 
yerinde; ' kuru,kşetre- Kurukşetra 'da ;  samaveta�-toplandılar; 
yuyutsav�-savaşmak arzusuyla ; mii�-benim ordum 
(oğullarım) ; p&:u}av�-Pılı).c;lu'nun oğulları; ca-ve; eva-kesinlikle; 
kim-ne; akurvata-yapmaktalar; safıjaya-Ey Sanjaya. 

CEVİRİ 
Dhrtaraş�ra sordu: Ey Safijaya, kutsal hac yeri Kurukşetra 'da 
savaşmak üzere toplanmış olan Pandu'nun oğulları ve benim 
oğullarım şu anda ne yapmaktalar? 

3 3  
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ACIKLAMA 
Bagavad-gitii, Gitii mahatmya 'd·a ( Gitii 'nın methinde ) özetlenmiştir ve 
yaygın bir okuyucu kitlesi tarafından okunan bir Tanrı bilim kitabıdır. 
Gitii-mahatmyada belirtild iği gibi, Bagavad-gita, Krşı::ıa'ya adanmış 
birisinin rehberliği altında dikkatlice okunmalı ve içine kişisel 
yorumlar katılmaksızın olduğu gibi kabul edilmelidir. Gitii'yı doğrudan 
doğruya Tanrıdan dinleyerek bu bilimi açık bir şekilde anlı yan Arjuna, 
Gitii'yı açık bir şekilde anlamanın en iyi örneğidir. Bagavad-gitii'yı 
gurular z incirinin bir parçası olarak-içine hiçbir kişisel yorum 
katılmaksızın-anlama şansına sahip olan kişi tüm Yedik hikmetini 
ve dünyanın bütün kutsal metinlerini geride bırakmış demektir. Kişi, 
Bagavad-gitii'da diğer kutsal metinlerin ihtiva ettiği herşeyi bulabilir, 
buna i layeten, okuyucu hiçbir yerde bulamadıklarını da Gitii'da 
bulabilir. işte bu, Gitii'nın özel standartıdır. Gitii mükemmel b� ilahiyat 
bilimidir, çünkü doğrudan doğruya Tanrının Yüce Şahsı Sri Krşı::ıa 
tarafından tebliğ edilmiştir. 

Mahabharata'da izah edildiği gibi, Dhrtaraşçra ile Sanjaya arasında 
konuşulan konular bu büyük fesefenin ana ilkelerini oluştururlar. Bu 
felsefe, hatırlanamıyacak kadar uzun bir süreden beri kutsal bir hac 
yeri olan Kurukşetra savaş alanında konuşulmuştur. Tanrı, şahsen 
bu gezegende iken insanlığa yol göstermek için Gitii'yı tebliğ etmiştir. 
Burada kullanılan darma-kşetra (dini adetlerin uygulandığı yer) 
sözcüğü özel bir önem taşır, çünkü Kurukşetra savaş meydanında 
Tanrının Yüce Şahsı, Arjuna'nın yanında yer almıştı. Kurular' ın 
babası Dhrtaraşçra oğullarının zafer kazanacağından oldukça 
kuşkuluydu. Bu şüphesinden dolayı veziri Safı.j aya'dan neler olup 
bittiğini soruşturmaktaydı .  Kendi oğullarının ve Pandu'nun 
oğullarının savaşmak üzere Kurukşetra alanında toplanmış olduklarını 
bil iyordu. Bununla beraber, halihazırda neler olduğunu soruşturması 
önemlidir. O, kuzenler ve kardeşler arasında bir uzlaşmaya gitmek 
istememişti, ve savaş alanındaki oğullarının kaderinden emin olmak 
istiyordu. Daha önce de acıklandığı gibi, Kurukşetra, cennet ahalisinin 
bile ziyaret ettiği kutsal bir ibadet yeriydi, ve bu savaşın orada yapılması 
kararlaştırılmıştı; dolayısıyla Dhrtaraşçra, bu kutsal yerin savaşın 
kaderini etki lemesinden korkuyordu. Bu kutsal yerin Arjuna, ve 
P;ıı::ıc;lu'nun oğullarını olumlu yönde etkiliyeceğini iyi biliyordu, çünkü 
Paı::ıc;lu 'nun oğulları doğal olarak faziletli insanlardı.  Safı.jaya ise 
Vyasa'nın müridiydi ve dolayısıyla, Dhrtaraşçra'nın odasında 
otururken Yyasa'nın lütfuyla aynı zamanda savaş alanını 
gözlemliyebiliyordu. Bu sebepten dolayı, Dhrtaraşçra, savaş alanındaki 
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durumu Sanjaya'dan soruşturmaktaydı. 
Paı:ıc;lavalar ve Dhrtaraşçra'nın oğulları aynı aileden olmalarına 

rağmen Dhrtaraşçra'nın aklı bu gerçeğe kapalıydı. O, sadece kendi 
oğullarını Kurular olarak kabul ediyor ve Paı:ıc;lu'nun oğullarını aile 
mirasının dışında tutuyordu. Dhrtaraşçra'nın, Paı:ıc;lu'nun oğullarıyla, 
yani yeğenleriyle olan bu il işkisine bakarak onun nasıl bir insan 
olduğunu anlıyabiliriz. Ekime hazırl<µlan bir tarladan zararlı otların 
temizlenmesi gibi ,  dinin babası Sri Krşı:ıa'nın şahsen mevcut 
bulunduğu kutsal alan Kurukşetra'da, birer zararlı bitkiden farksız 
olan Dhrtaraşçra'nın oğlu Duryodhana ve diğerleri temizlenecek ve 
yerine Yudhişçra başta olmak üzere dindar kişiler Tanrı tarafından 
ekilecekti. Bu dörtlükte kullanılan danna,ksetre ve kuru,ksetre 
sözlerinin tarihsel ve Yedik önemlerinden başka bir diğer önemi de 
budur. 
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safıjaya uvaca 
drştva tu par:ı4avarükariı 

vyüı;lhariı duryodhanas tada 
acaryam upasaiıgamya 

raja vacanam abravit 

safıjayah uvaca-Safı.jaya şöyle dedi; drştva-gördükten sonra; 
tu-fakat; par:ı4czva,anikam-Panc;lavalar'ın askerleri; 
vyW;lham-askeri düzen içindeler; duryodhanah-Kral Duryodhana; 
tadii-o sırada; acaryam-öğretmen; upasaiıgamya-yaklaşarak; 
riijii-kral ; vacanam-sözler; abravit-konuştu. 

CEVİRİ 
Safijaya şöyle dedi: Ey Kralım,' Pal)4u'nun oğullan tarafından askeri 
düzene sokulmuş olan bu orduyu gördükten sonra Kral 
Duryodhana öğretmenine yaklaşarak şunları söyledi. 

ACIKLAMA 
Dhrtaraşçra doğuştan kördü ve maalesef manevi görüşten de yoksundu. 
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Oğullarının da din konusunda en az kendisi kadar kör olduklarını 
biliyordu, ve doğuştan d indar olan Paı:ıçlavalar ' ın anlayışına asla 
ulaşarnıyacaklarını da biliyordu. Bununla beraber, bu kutsal alanın 
etkisinden endişe duyuyordu ve Safijaya, onun savaş a lanındaki 
durumu soruş şeklinden bunu anlamıştı. Sanjaya endişeli kralının 
moralini düzeltmek için oğullarının bu kutsal yerden etkilenerek 
herhangibir uzlaşmaya gitrniyeceklerini söyledi .  Sanjaya kralına, 
Paı:ıçlavalar'ın askeri gücünü gördükten sonra oğlu Duryodhana'nın 
baş kurnandan Dronaçarya'ya durum raporu vermeye gittiğini söyledi.  
Duryodhana kral olmasına rağmen durumun ciddiyeti açısından 
başkumandana danışması gerekiyordu. Buradan da anlaşılacağı gibi, 
Duryodhana'nın politikacı olmaya müsait bir kişiliği vardı.  Fakat, 
Ouryodhana'nın politik özelliği, Paı:ıçlavalar' ın askeri gücünü görünce 
korkuya kapılmasını engelliyernernişti. 
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pa5yaitiim par:ı4u-putraryam 
acarya mahatiriı camüm 

vyü4Jüım drnpada-putrerya 
tava sişyer:w. dhimatii 

pa5ya-gör; etarn-bu; par:u;lu-putraryam-Paı:ıçlu'nun oğul larının; 
açarya-Ey hocam;  rnahatirn-büyük;  camüm-askeri güç ;  
vyüdham-<lüzenlenrniş; drupada-putrer:ıa-Drupada'nın oğulları 
tarafından; tava-senin; sişyerya-müridin; dhi-matii-çok zeki. 

CEVİRİ 
Ey hocam, Paı:ı�u 'nun oğulla�ının şu büyük ordusuna bak, senin 
zeki müridin Drupada 'nın oğlu tarafından çok ustaca 
hazırlanmışlar. 

ACIKLAMA 
Büyük dip lomat Duryodhana, büyük brahman ve başkomutan 
Dronaçarya' ya burada kusurlarını göstermek istiyor. Dronaçarya, 
Arjuna'nın kayınpederi Kral Drupada ile politik bir münakaşa 
yapmıştı , ve bu münakaşanın sonucunda Drupada büyük bir 
fedakarlıkta bulunmuş, ve ödül olarak, Dronacarya'yı öldürebilecek 
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güçte bir oğul kazanmakla takdis edilmişti. Dronaçarya bunu çok iyi 
biliyordu, bununla beraber, Drupada'nın oğlu Dhrşçadyumna askeri 
eğitim görmek üzere kendisine teslim edildiği zaman özgür bir brahman 
olarak ona bütün askeri sırları vermekte tereddüt etmemisti. Simdi 
ise, Dhrşçadyumna, Kurukşetra savaş alanında Paı:tc;lavalar'm tarafında 
yer almıştı ;  ayrıca Dronaçarya'dan savaş sanatını öğrene_rek 
Paı::ıc;lavalar' ın ordusunu askeri düzene sokan da oydu. işte 
Duryodhana'nın Drmıaçarya'ya göstermek istediği kusur buydu ve 
dolayısıyla savaş sırasında çok dikkatli, ve uzlaşmaz olmaları gerektiğini 
de ima ed iyordu. Bunu söylemesindeki birbaşka sebep ise, 
Dronaçarya'nm, başarılı öğrencileri olan Paı::ıc;lavalar' a karşı savaş 
��rasmda da aynı şekilde müsamahakar olmamasını istemesiydi .  
Ozellikle Arjuna, onun en başarılı öğrencisiydi. Duryodhana, savaş 
sırasında gösterilecek böyle bir müsamahanın kendilerini yenilgiye 
götüreceği konusunda uyarıda bulunmaktaydı. 
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atra süra mahesv�asa 
bhimiirjuna-samii ·yudhi 

yuyudhano viraça.s ca 
drupadas ca maha�athah 

atra-burada;  süriih-kahramanlar; maha-isu-asah-usta okcular; 
bhima-arjuna-Bima ve Arjuna'ya; sama�-eşit; yudhi--dövüş 
sırasında; yuyudhana�-Yuyudhana; virıl�-Viraça; ca--de-da; 
drup�-Drupada; ca--de-da; maha�a�-büyük savaşçı. 

CEVİRİ 
Bu orduda, savaşta Bima, ve Arjuna'ya eşit güçte olan Yuyudhana, 
Virata, ve Drupada gibi bir çok kahraman okçu var. 

ACIKLAMA 
Dhrştadyumna, Dronaçarya'nın savaş sanatındaki gucunun 
karşısında önemli bir engel oluşturmakla beraber, kendilerini korkutan 
daha bir çok savaşçı vardı. Duryodhana, onların herbirini Bima, ve 
Arjuna kadar zorlu kabul ediyor ve onları zafere giden yolda birer 
engel olarak görüyordu. 
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dhrstaketu.S cekitö.ruıh 
kasira]� ca viryaviin · 

purujit kuntibhojas ca 
saibya5 ca nara-puiıgavah 
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dhrştaketuh-Dhrşçaketu; cekitö.nah-Cekitana; kasiriijah-Kasiraja; 
ca- d e - d a ;  virya-viin- ç ok g ü ç l ü _; purujit-Puruj it; 
kuntibhojah-Kuntibhoja;  ca-ve; saibyah-Saibya; ca-ve ; nara
puiıgavah-halk kahramanı. 

CEVİRİ 
Dhrş�aketu, Cekitana, Kasira)a, Purdit, Kuntibhoja ve Saibya gibi 
kahraman ve güdü savaşcıları da var. 
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yudhiimanyu.S ca vikriinta 
ııttamaujiiS ca viryaviin 

saubhadro draupadeyas ca 
sarva eva mahii-rathiih 

yudhiimanyuh-Y u d h a m a n  yu ; ca-ve ;  v ikrantah-g ü ç l ü ;  
urramaujiih-Uttamauja; c a-v e ;  virya-viin-ç ok gü ç l ü ;  
saubhadrah-Subhadra'nın oğlu; draupadeyiih-Draupadi'nin oğulları; 
ca-ve ; sarve-hepsi ;  eva-kesinlikle; mahii-rathiih-büyük araba 
savaşçıları. 

CEVİRİ 
Şanlı Yudhamanyu, cok güclÜ Uttamauja, Subhadra'nın oğlu ve 
Draupadi'nin oğulları da karşı taraftalar, ve onların hepsi de usta 
araba savaşçılarıdır. 
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asmiikariı tu visişta ye 
tan nibodha dvijottama 

nayaka mama sainyasya 
sariıjiiarthariı tan bravimi te 
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asmiikam-bizim; tu-fakat; visişta�-özell ikle güçlü ;  ye-kim; 
tan-Dnlar; nibodha-bilsen iyi olur; dvija,uttama-Ey brahmaı:ılann 
en iyisi; nayakah-yüzbaşılar; mama-benim; sainyasya-askerlerin; 
sariıjful,artham- malumatın için; tan-Dnlar; bravimi-söylüyorum; 
te-sana. 

CEVİRİ 
Fakat, senin malumatın için, Ey brahmaQların en iyisi, askeri 
gücüme liderlik edecek komutanları sana söylememe izin ver. 
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bavan bisma.S ca kanıaS ca 
krpa5 ca samitiriı,jaya�· 

a5vatthamii vikanıaS ca 
saumadattis tathaiva ca 

bavan-senin kadar iyi ;  bişma�-Büyükbaba Bişma; ca-<le-da; 
karnaJı-Kan:ıa; ca-ve; krPah-Kwa; ca-ve; samitim,jaya�-savaşta 
daima muzaffer; a5vatthamii-Asvatthama; vikarnah-Vikan:ıa; ca-as 
well  as; saumadattih-the son of Somadatta; tatha-kadar; 
eva-kesinlikle; ca-<le-da. 

CEVİRİ 
Bunlar, Bişma, Karna, Krpa, Asvatthama, VikarQa, Somadatta 'nın 
oğlu Bürisrava gibi, savaşta her zaman senin kadar muzaffer olan 
kişilerdir. 
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ACIKLAMA 
Duryodhana bu dörtlükte, her zaman muzaffer olmuş önemli 
kahramanlardan bahsetmektedir. Vikarna, Duryodhana'nın 
kardeşiydi ve Asvatthama ise Dronaçarya'nın oğluydu; Saumadatti ,  
veya BüriSrava ,  Bahlikaların kralının oğluydu. Kama ise, annesi 
Kunti'nin Kral Paı:ı,çlu ile olan evliliğinden önce doğmuştu, birbaşka 
deyişle, Arjuna'nın bir başka babadan doğmuş olan bir kardeşiydi.  
Krpakarya'nın ikiz kardeşi ise Dronaçarya ile evliydi. 
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anye ca bahava� Süra 
mad-arthe tyakta-jivitah 

nana-sastra-prahararıah 
sarve yuddha-visaradah 

anye-d i ğ e r l e  r i ;  ca--<le-da; bahava�-büyük say ı la rd a ;  
Süra�-kahramanlar ;  mat-arthe- b e n i m  uğrum a ;  tyakta
jivitah-hayat larını vermeye hazır;  nana-birçok; sastra-silahlar; 
praharnrıah--<lonanmışlar; sarve-hepsi ; yuddha-visar�-askeri 
bilimde tecrübe sahibi. 

CEVİRİ 
Benim için canlarını vermey� hazır olan daha birçok kahraman 
var. Hepsi de çeşitli silahlarla donanmış, ve askeri bilimde tecrübe 
sahibi kişilerdir. 

ACIKLAMA 
Jayadratha, Krtavarma ve Salya gibi savaşçılarla beraber diğerleri de 
Duryodhana için canlarını vermeye hazırdılar. Birbaşka deyişle ,  
günahkar Duryodhana'nın tarafında yer aldıkları için hepsinin 
Kurukşetra savaşında ölecekleri kesindi. Duryodhana ise yukarıda 
ad ı geçen arkadaşlarının güç birliğini hesaba katarak zafer 
kazanacağından emin görünüyordu. 
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aparyaptam tad asmiikam 
balam bismabhiraksir.am 

paryaptam tv idam eteşam 
balam bimabhirakşir.am 
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aparyapr.am-hesaplanamaz; tat-o; asmiikam-bizim; balam-güç; 
bişrna-Büyükbaba Bişma tarafından; abhirakşitam-mükernrnelen 
korunmak; paryaptam-sınırlı; tu-fakat; idam-bütün bunlar; 
eteşam-Pat:ıc;lavalar' ın; balam-güç; bima-Bima tarafından; 
abhirakşitam---dikkatlice korunuyor. 

CEVİRİ 
Gücümüz hesaplanacak gibi değil, ve Bima tarafından dikkatlice 
korunan Pandavalar'ın gücü sınırlı iken biz, Büyükbaba Bişma 
tarafından mükemmelen korunmaktayız. 

ACIKLAMA 
Quryodhana, burada tahmini bir güç mukayesesi yapmaktadır. 
Ozellikle, en tecrübeli general Büyükbaba Bişma tarafından korunan 
silahlı kuvvetlerinin gücünün hesaplanamıyacak kadar çok olduğunu 
sanıyordu. Karşı tarafta yer alan Pat:ıc;lavalar ise Bişma'ya kıyasla çok 
önemsiz kalan az tecrübeli general Bima tarafından korundukları 
için sınırl ı b ir güce sahiptiler. Duryodhana ise hep Bima'yı 
düşünüyordu, çünkü eğer ölecekse sadece Bima tarafından 
öldürülebileceğini çok iyi biliyordu. Fakat aynı zamanda, en üstün 
general Bişma kendi tarafında yer aldığı için zafer kazanacağından 
emindi .  Ye bu savaştan kesinlikle büyük bir zaferle ayrılacağı 
kanısındaydı. 
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. yaneşu ca sarveşu 

yadıa,bagam avasthitaJ:ı 
bismam evabhiraksantu · 

bavantal). sarva eva hi 
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ayaneşu-stratej ik noktalar; ca--de,da; sarveşu-her yerde; yatha, 
bagam-farklı  b iç imde düzenlenmiş; avastlıitiih-konuşlanmış; 
bişmam- B ü y ü k b a b a B i ş m a ' y ı ; eva-kesinlikle; 
abhirakşantu--desteklemeli; bavantah-sen; sarve-hepiniz sorumlu 
bir şekilde; eva hi-kesinlikle. 

CEVİRİ 
Bir yandan ordunun güç birliğim korumak için sorumlu olduğunuz 
stratejik noktaları korurken bir yandan da Büyükbaba Bişma'yı 
bütün gücünüzle desteklemelisiniz. 

ACIKLAMA 
Duryodhana, Bişma'nın özeiliklerini methettikten sonra, diğer 
komutanlar önemsenmediklerini zannetmesinler diye, diplomatik bir 
yolla durumu düzeltmek için yukarıdaki konuşmayı yapmaktadır. 
Bişmadeva'nm şüphesiz büyük bir kahraman olduğunu, fakat yaşlı 
olduğu için herkesin her taraftan özellikle onu desteklemesi gerektiğini 
belirtmektedir. Bişma savaşmakla meşgu l olurken onun bu 
meşguliyetinden yararlanan düşman zayıf bir noktadan ordunun içine 
dalabilirdi. Bu sebepten dolayı, diğer komutanların, stratej ik noktalan 
terketmiyerek düşmana ordunun güç birliğini bozma fırsatı 
vermemeleri çok önemliydi .  Duryodhana, Kuruların zafer 
kazanmasının Bişmadeva'nın varl ığına bağlı olduğunu açıkca 
hissediyordu. Bu savaşta Bişmadeva ile Dronaçarya'nm tam desteğini 
alacağından emindi, çünkü Arjuna'nın karısı Draupadi , bütün 
generallerin önünde soyunmaya zorlandığı zaman insaf etsinler diye 
yalvarmış olmasına rağmen onlar tek bir söz bile söylememişlerdi .  
Bununla beraber, her iki generalin de Paı:ı.çlavalar'a bir çeşit 
düşkünlüğü olduğunu da biliyordu, ve şimdi de kumar olayında 
oldukları gibi yine kendi tarafında olacaklarını umuyordu. 
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tasya saiijanayan harşariı 
kurn.-vrcidlu0 pitamahah 

siriıha,nadariı vinadyoccaih 
saiıkhariı dadhmau pratapavan 
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tasya-onun;  saftj ana yan-artıyor; harşam-keyiflenmek;  kuru
vr�-Kuru hanedanının yiğit asılzadesi ( Bişma ) ;  pita
�-büyükbaba; siriıha-nadam-aslan sesi gibi gür ses,  ; 
vinadya-titreşim; uccai�-yüksek sesle; sanklıam-denizkabuğu 
borusu; dadhmau-öttürdü; pratapa--van-yiğit. 

CEVİRİ 
Ve Kuru hanedanının yiğit a5ılzadesi ve savaşçıların büyükbabası 
Bişma, denizkabuğu borusunu öyle bir öttürdü ki ,  aslan 
kükremesine benzer bir ses titresimi olustu ve bu ses 
Duryodhana 'yı keyiflendirdi. · · 

ACIKLAMA 
Kuru hanedanının büyük asılzadesi Bişma, büyük oğul 
Duryodhana'nın kalbinden geçenleri anladı ve ona duyduğu sevgiden 
dolayı onu neşelendirmek için denizkabuğu borusunu çok güçlü 
öttürerek kendi konumuna uyan aslan kükremesine benzer bir ses 
çıkarttı; Tanrının Yüce Şahsı Krşı:ıa karşıt orduda bulunduğu için 
bu savaşta hiçbir kazanma şansları olmadığını sıkıntı içindeki büyük 
oğul Duryodhana'ya bildirmek için doğrudan doğruya denizkabuğu 
borusu sembolizmini kullanmaktaydı. Fakat, onun görevi savaşı 
yönetmek olduğu için bu bağlamla ilgili olarak hiçbir acı duymayacaktı. 
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tata� saiıklıas ca berya5 ca 
[Jar)llvanaka-gomuklılih 

sahasaivabhyahanyanta 
sa sabdas tumulo 'bavat 

�-ondan sonra; sa�-denizkabuğu boruları; ca-de-da; 
berya}:ı-büyük davullar; ca-ve; par)llva-anaka-küçük davul ve 
dümbelekler; gornukha�-borular; sahasa-bir anda; eva-kesinlikle; 
abhyahanyanta-aynı anda çalındı; �-o; sabdah-birleşik sesler; 
tumula�-yeri göğü titreten; abhavat-oldu. 

CEVİRİ 
Ondan sonra, bütün denizkabuğu boruları, davullar,. borular, 
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trompetler ve boynuzlar aynı anda çalındı ve yeri göğü titreten bir 
ses oluştu. 

1 4  
ffif :  ��l�qÇfı ırm- � fPIBt 1 

m<rcf: q-yırnq� fuoıtt � �am= ı ıw ı ı  

tatah 5vetair hayair yukte 
mahati syandane sthitau 

mldhavah par:u;lava.S caiva 
divyau sankhau pradadhmatuh 

tatah-ondan sonra ;  s ve ta i�-beyaz i l e ;  hay a i h-atlar; 
yukte-koşulmuş; m a h a t i- b ü y ü k ; syandane-araba; 
sthitau-bulunmak; mldhavah.-Krşı::ı.a (servet tanrıcasının kocası) ;  
par:u;lavah.-Arjuna ( Paı::ı.çlu'nun oğlu) ;  ca-de-da; eva-kesinlikle; 
divyau-aşkın ; s a iı k h a u- d e n i z  k a b u ğ u  b o r u l a r ı  ; 
pradadhmatuh-öttürmek. 

CEVİRİ 
Karşıt tarafta beyaz atların çektiği büyük savaş arabasında bulunan 
Rab l<rşl)a ve Arjuna da aşkın denizkabuğu borularını öttürdüler. 

ACIKLAMA 
Bişmadeva'nın öttürdüğü den�kabuğu borusu ile Krşı::ı.a ve Arjuna'nın 
denizkabuğu boruları arasındaki fark burada aşkın olarak belirleniyor. 
Bu aşkın denizkabuğu borularının öttürülmesi, karşı tarafın zafer icin 
hiçbir şansı olmadığının habercisiydi, çünkü Krşı::ı.a Paı::ı.çlavalar'ın 
tarafındaydı. ]ayas tu paru;lu-putriiniiriı yeşariı pakşe janiirdanah . Zafer 
daima Paı::ı.çlu'nun oğulları gibi insanların yanındadır çünkü Rab 
Krsna onlarla beraberdir. Ve Tanrı her nezaman her nerede bulunursa 
b�İ�nsun talih tanrıçası da Onunla beraberdir, çünkü o, kocasıyla 
birlikte olmadan yaşıyamaz. Dolayısıyla, Rab Krşı:ıa, veya Visı::ı.u'nun 
denizkabuğu borusundan çıkan aşkın sesin müjdelediği gibi zafer ve 
talih Arjuna'dan yanaydı .  Buna i laveten, iki arkadaşın iç inde 
bulunduğu savaş arabası Agni (ateş ilahı) tarafından Arjuna'ya hediye 
edilmişti, ve bu araba üc dünyada her nereye sürülürse sürülsün her 
tarafı fethedebilecek gücte bir arabaydı. 
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1 5  
qı�'ilr4 � .. ıctı�n � �= , 

� �� � 'i'l'i<ti'if �: mı.., ı ı  

pancajanyariı hrşikeso 
devadattariı danafıjayaJ:ı 

pauD(irariı dadhmau nuzha,sankhariı 
bima,kamıii vykodaraJ:ı 
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pancajanyam-Pancajanya ismindeki denizkabuğu borusu; hrşika, 
isah-Hrşikesa ( adanmış kulların duygularını yönlendiren Rab 
Krşı::ıa ) ;  devadattam-Devadatta ismindeki denizkabuğu borusu; 
danam,jayaJ:ı- D a n afı.j a y a  ( s e r v e t  k a z a n a n  A rj u na ) ;  
pauD(iram- P au ı::ıc;lra  i s m in d e k i  d en i z k abuğu borusu ; 
dadhmau-öttürdü; maha,saiıkham-müthiş denizkabuğu borusu ; 
bima,kamıii-herkü lümsü i ş l e r  gerçe k l e ş t i r e n ;  v r k a ,  
udarah-oburcasına yemek yiyen (Bima).  

CEVİRİ 
Rab Krşı:ıa, Paiijaya ismindeki denizkabuğu borusunu öttürdü;  
Arjuna, Devadatta ismindeki denizkabuğu borusunu öttürdü; ve 
doymak bilmezcesine yemek yiyen ve herkülsel görevler yapan 
Bima da Pauı:ı4ra ismindeki denizkabuğu borusunu öttürdü 

ACIKLAMA 
Rab Krşı::ıa'ya burada Hrşikesa diye hitab ediliyor, çünkü O, bütün 
duyuların sahibidir. Canlı varlıklar Onun öz parçalarıdır, dolayısıyla 
canlı varlıkların duyuları da Onun duyularının önemli bir parçasıdır. 
Gayrişahsiyetçi ler ,  canl ı  var l ık lar ın duygularını  hesaba 
katmadıklarından bütün canlı varlıkları duygusuz ve gayrişahsi olarak 
tanımlarlar. Tanrı, bütün canlı  varlıkların kalplerjnde bulunarak . 
onların duygularını yönlendirir. Fakat O, sadece canlı varlığın Tanrıya 
tesl im olması durumunda ve adanmış saf kulunun duygularını 
yönlendirmek için devreye girer. Tanrı, Kurukşetra savaş alanında 
da Arjuna'nın aşkın duygularını kontrol altında tuttuğu için burada 
Ona Hrşikesa diye hitab edilme}stedir. Tanrı, çeşitli faaliyetleriyle 
ilişkili olarak çeşitli isimler alır. Orneğin, Madhu ismindeki şeytanı 
öldürdüğü için Onun bir ismi Madhusüdana'dır; duyulara ve ineklere 
zevk verdiği için diğer bir ismi Govinda'dır; Vasudeva'nın oğlu olarak 
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ortaya çıktığı için Onun diğer bir ismi Vasudeva'dır ;  Devaki'yi 
annesi olarak kabul ettiği için diğer bir ismi Devaki-nandana'dır; 
Vrndavan'daki çocukluk eğlencelerini Yasoda' ya hediye ettiği için 
diğer bir ismi Yasoda-nandana'dır; arkadaşı Arjuna'nın savaş 
arabasının sürücülüğünü yaptığı için diğer bir ismi Partha-sarathi'dir. 
Aynı şekilde, savaş alanında Arjuna'yı yönlendirdiği için Onun bir 
ismi de Hrsikesa'dır. 

Çeşitl( ·adaklar için harcamalar yapılacağı için Kral ,  bağışta 
bulunulmasını istediği zaman servetinin bir kısmını satması için 
kardeşine yardım ettiği için bu dizelerde Arjuna'dan Danafıjaya diye 
bahsedilmektedir. Aynı şekilde, doymak bilmezcesine yemek yiyen 
ve Hiçlimba ismindeki şeytanı öldürerek herkülümsü görevler başaran 
Bima'nın diğer bir ismi de Vrkodara'dır. Paı:ıçlavalar'ın tarafında 
bulunan ceşitli şahsiyetlerin, Rab Krşı:ıa'nın öttürdüğü boruyu takiben 
öttürdükleri borular askerleri yüreklendirmek içindi. Karşı taraf ise 
hem böyle aşkın borulardan, hem de Herşeye Kadir Yönlendirici 
Rab Krşı:ıa'nın ve talih tanrıçasının varlığından yoksundu. Bu 
durumda savaşı kaybetmeye mahkumlardı, ve denizkabuğu borularının 
verdiği mesaj da buydu. 

1 6  .. 1 8  
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anantavijayariı rö.jö. 
kunti-putro yudhişçhirah 

nakulah sahadeva5 ca 
sughÖşa-maniouşpakau 

kasya5 ca parameşv-ö.sa� 
sikhandi ca mahö.-rathah 

dhrşçady�mno virö.çaS ca 
sö.tyakiS cö.parö.jitah 
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drnpado draupadeyas ca 
sarva.S� tyrthivi-pate 

saubhadra.S ca maha-bahuh 
saiıkhan dadhmul:ı Pfthdk fJ!thak 
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ananta-vijayam-Anantavij aya ismindeki deniz kabuğu borusu ; 
raja-kral; kunti-putra�-Kunti'nin oğlu ; yudhiştltira�-Yudhişçhira; 
naku�-N akula ;  sahadev�-Sahadeva; ca-ve;  sughoşa-ma'Y)i
puşpakau-Sughoşa ve MaI).ipuşpaka ismindeki denizkabuğu boruları; 
kasyah-K�si Kralı(Varaı:tasi) ;  ca-ve; parama-işu-asa�-büyük okçu; 
sikhar:ı4i-Sikhar:ıçii; ca-de-da; malıiı'fatha�-tek başına binlerce 
kiş iy le  savaşan k iş i ;  dlırşfad,yum�-Dhrşçadyumna ( Kral 
Drupada'nın oğlu ) ;  vira�-Viraça ( Paı:ıçlavalar sürgündeyken 
topraklarına sığındıkları prens ) ;  ca-de-da; satyaki�-Satyaki 
(Yuyudhana, yani araba sürücüsü Rab Krşr:ıa) ;  ca-ve; aparajita�-asla 
yen i lmemi ş  o l a n ;  drupaı:k0-Drupada ,  Paficala Kra l ı ;  
draupadey�-Draupadi 'nin oğulları; ca-de-da; sarva.S�-hepsi; 
prthivi-pate-Ey Kralım; saubhadr�-Subhadra'nın oğlu Abhimanyu; 
ca-d e - d a ;  maha-bah�-güçlü b i r  orduya sahip k i ş i ;  
sanlJıan-denizkabuğu boruları ;  dadhmu�-öttürdü; pythak 
JJ!thak-herbiri ayn ayn. 

CEVİRİ 
Kunti 'nin oğlu Kral Yudhiş�ira, Anantavijaya ismindeki 
denizkabuğu borusunu, N ak ula ve Sahadeva da Sughoşa ve 
Maı:ıipuşpaka isimlerindeki denizkabuğu borularını öttürdüler. 
Büyük okçu Kasi Kralı, büyük savaşçı Sikhandi, Dhrş�dyumna, 
Vira�a, yenilmez Satyaki, Drupada, Draupadi'nin oğulları ve 
kudretli savaşçı Subhadra'nın oğlu gibi, diğerleri de değerli 
denizkabuğu borularını öttürdüler. 

ACIKLAMA 
Safijaya, Paı:tçlu'nun oğulları·nı kandırarak kraliyet tahtına kendi 

oğullarının geçmesi için izlediği adaletsiz politikanın övgüye layık 
olmadığını burada nazik bir dille Kral Dhrtaraşçra'ya bildirmektedir. 
Bazı alametlerden açıkça . belli olduğu gibi, asilzade Bişma'dan 
başlıyarak, Abhimanyu ve diğer erkek torunlar, ve orada toplanmış 
bulunan çeşitli dünya devletlerinin kralları da dahil olmak üzere 
bütün Kuru hanedanı bu büyük savaşta ölmeye mahkumdu. Bütün 
bu felaketin sorumlusu, oğullarını böyle bir politika izlemeye teşvik 
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eden Kral Dhrtaraş�ra idi. 

1 9  
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sa goşo dartaraşÇrfüıiiriı 
hrdayani vyadarayat 

nabhas ca [>Tthiviriı caiva 
tumulo 'bhyanunadayan 
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sah-o; goşah-titreşim; dartaraştraryö.m-Dhrtaraş�a'nın oğullarının; 
hrdayani-kalpleri; vyadarayat-titredi; nablıah.-gök; ca-de-da; 
prthivim-yeryüzü ; ca-de-da ; eva-kesinlikle ; tumulah-yeri göğü 
titreten; abhyanwıiidayan-yankı lanan. 

CEVİRİ 
Aynı anda öttürülen bütün bu çeşitli denizkabuğu boruları 
muazzam bir ses oluşturdular. Yeri ve göğü titreten bu ses, 
Dhrtaraş�ra'nın oğullarının yüreklerini de korkuyla titretti. 

ACIKLAMA 
Duryodhana'nın tarafında buiunan Bişma ve diğerleri denizkabuğu 
borulatrını öttürdükleri zaman Pandavalar' ın tarafında hickirnsenin 
yüreği korkuyla titrememişti. Daha Önceki dizelerde böyle bir şeyden 
bahsedi lmezken, bu d izelerde ,  Paı:ıçlavalar' ın çıkartt ığı ses 
titreşimlerinin Dhrtaraşçra'nm oğullarının yüreklerini korkuyla 
titrettiğinden bahsedilmektedir. Bu ise, Paı:ıçlavalar'dan ve onların 
Rab l<fşı:ıa'ya duydukları güvenden kaynaklanmaktadır. Yüce Tannya 
sığınan kişi, en büyük felaketin ortasında kalsa bile hiçbirşeyden 
korkmaz. 
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atlıa vyavasthitö.n drstva 
dartariişçran kapi,dJıvaj� 

pravrıte sastra,sampate 
danur udyamya par:ıc:Iava� 

hrşikesariı tada vakyam 
idam aha mahi,pate 
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atlıa-üzerinde; vyavasthitan-bulunan; drştva-(birşeye )  bakan; 
dhartaraşçran-Dhrtaraşçra' nın oğulları ; kapi,dJıvaj�-bayrağında 
Hanuman amblemi taşıyan; pravrıte-meşgul olmak üzere; sastra, 
sampate-oklarını fırlatırken; dhan�-yay; udyamya-almak; 
pıJn4av�-Paı:ıc;lu'nun oğlu (Arjuna ) ;  hrşikesam-Rab Krşı:ıa'ya;  
tada-o s ırada ;  vakyam-sözler; idam-bunlar; aha-dedi; mahi, 
pate-Ey Kralım. 

CEVİRİ 
Hanuman amblemini taşıyan bayrağın asılı olduğu savaş arabasında 
bulunan Pandu'nun oğlu Arjuna yayını alarak oklarını fırlatmaya 
hazırlandı. Ey Kralım, Dhrtaraşçra'nın oğullarının askeri düzende 
sıralanmış olduğunu gören Arjuna, Rab Krşl)a 'ya şunları söyledi. 

ACIKLAMA 
Savaş başlamak üzereydi. Yukarıda belirtildiği gibi, savaş alanında 
doğrudan doğruya Rab Krşı:ıa'dan aldıkları direktiflerle yönetilen 
Pcll)c;iavalar'ın umulmadık bir şekilde düzenlenmiş askeri gücünü gören 
Dhrtaraşçra'n ı n  oğullarının cesaretinin az çok kırıldığı 
anlaşılmaktadır. Arjuna'nın bayrağındaki Hanuman amblemi ise 
birbaşka zafer işaretiydi, çünkü Hanuman, Rama ile Ravana arsında 
yapılan savaşta Rab Rama'nın yanında yer almış ve Rab Rama bu 
savastan zaferle cıkmıstı. Simdi ise, hem Rama hem de Hanuman, 
Arj�na'ya yard�m etmek üzere Arjuna'nın savaş arabasınqa 
bulunmaktaydılar. Rab Rama, Rab Krşı:ıa'nın ta kendisidir, ve Rab 
Rama hernerede olursa olsun Onun ebedi hizmetcisi Hanuman ve 
Onun ebedi esi talih tanrıcası Sita da Onunla beraberdir. Bu sebepten 
dolayı, Arjuna'nın düşmandan korkması için hiçbir sebep yoktu. 
Dahası, duygular tanrısi Rab Krşı:ıa, ona direktif vermek üzere Şahsen 
oradaydı. Bu durumda Arjuna, savaşmak için ihtiyacı olduğu herşeye 
sahipti. Kendisine ebediyen adanmış kulu için Tanrının hazırladığı 
bu hayırlı ortam, zaferi garanti eden bir işaretti. 
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arjuna uvaca 
senayor ubhayor madhye 

rathariı sthapaya me 'cyuta 
yavad etan nirikşe 'ham 

yoddlıu-kamiin avasthitan 
kair maya saha yoddlıavyam 

asmin rana-samudyame 
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arju� uvaca-Arjuna şöyle dedi; senayo�-orduların; ubhayo�-her 
iki; madhye-arası; ratham-araba; sthapaya-lütfen sür; me-benim; 
acyuta-Ey yanılmaz olan; yavat-oldukça; etan-bütün bunlar; 
nirikşe--görebileyim; aham-ben; yoddlıu-kamiin-savaşmak isteyen; 
avasthitan-savaş alanına dizilmiş olan; kaih--kirnler ile; maya-benim 
tarafımdan; saha-beraber; yoddlıavyam-döğüşmeli; asmin-bunda; 
rana-ihtilaf; samudyame-kalkışrnak. 

CEVİRİ 
Arjuna şöyle dedi: Ey yanılmaz olan, lütfen arabayı iki ordunun 
arasına sür ki savaşmak arzusuyla burada toplananları ve bu büyük 
savaşta çatışmak zorunda olduğum kişileri görebileyim. 

ACIKLAMA 
Krşı::ıa ,  Tanrının Yüce Şahs� olmasına rağmen burada sebepsiz 
rahmetiyle arkadaşına hizmet etmekle meşgul olabilmektedir. O, 
Kendisine adanmış kullarına sevgi göstermeyi hiç ihmal etmez, bu 
sebepten dolayı, burada Ona yanılmaz olan diye hitab edilmektedir. 
Krşı::ıa, Arjuna'nın arabasının sürücüsü olarak Arjuna'nın isteklerini 
yerine getirmek zorundaydı ve bunu yapmakta tereddüt etmediği 
için burada Ona, yanılmaz olan diye hitab edilmektedir. Kendisine 
adanmış bir kulunun arabasının sürücülüğünü yapmayı kabul etmiş 
olmasına rağmen Onun Herşeye Kadirlik konumu bundan hiçbir 
zarar görmemiştir. O, her ortamda Tanrının Yüce Şahsı ve tüm 
duyguların Rabbi, Hrşikesa'dır. Tanrı ve Ona hizmet eden kişi 
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arasındaki iliski cok tatlı ve askındır. Ona adanmıs kisi, Ona hizmet 
etmeye nasıl daima hazırsa o·da Kendisine adanmış kuluna hizmet, 
veya yardım etmek için daima fırsat kollar. O, emir vermekten çok, 
Kendisine adanmış bir kuluna avantajlı bir pozisyon kazandırmak 
için o kişinin isteklerini yerine getirmekten daha büyük bir zevk alır. 
O, herşeyin üzerinde olduğu için herkes Onun emri altındadır, ve 
hiçkimse Ona emredecek kadar yüksek bir konumda değildir. Fakat 
O, tüm ortamların yanılmaz üstadı olmakla beraber, Kendisine adanmış 
saf bir kulunun Kendisine emretmesinden aşkın bir zevk duyar. 

Tanrıya adanmış saf bir kul olan Arjuna, kuzenleriyle savaşmak 
istemiyordu, fakat hiçbir barışçı uzlaşmaya yanaşmıyan dik kafalı 
Duryodhana yüzünden savaş meydanına çıkmaya mecbur kalmıştı. 
Bu sebepten dolayı, savaş meydanında bulunanları görmeyi çok 
arzuluyordu. Savaş meydanında barış için yapılacak hiçbirşey kalmamış 
olmasına rağmen karşı taraftakilerin bu istenmiyen savaş için ne 
kadar istekli olduklarını görmek istiyordu. 
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yotsyamiinarı avekşe 'ham 
ya ete 'tra samiigatah 

dhartarQ.şçrasya durbuddher 
yuddhe priya�cikirşava� 

yotsyamiinan-savaşacak olanlar; avekşe-göreyim; aham-ben; 
ye-kim; e te--onlar; a tra-burada ;  samiigatah-toplanmış; 
dMrtarQ.şçrasya-Dhrtaraşçra'nın oğulları için; durbuMlıe�-şeytan� 
akıllı; yuddhe--<löğüşte ; priya-iyi; cikirşava�--dilek. 

CEVİRİ 
Dhrtaraş�a'nın şeytan akıllı Üğlunu sevindirmek amacıyla buraya 
savaşmaya gelenleri görmeme izin ver. 

ACIKLAMA 
Babası Dhrtaraşçra ile birlik oian Duryodhana'nın, şeytani planlarla 
Paı:ıçlavalar' ın krallığını gaspetmeye çalışması anık herkes tarafından 
bilinmekteydi. Dolayısıyla, Duryodhana'nın tarafına katılan herkes 
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aynı türden insanlar olmalıydı. Arjuna, onların kimler olduklarını 
savaş başlamadan önce savaş meydanında görmek istiyor, fakat barış 
için bir girişimde bulunmayı artık düşünmüyordu. Krşı:ıa kendi 
tarafında olduğu için zafer kazanacağından az çok emin olduğu halde 
biraz da karşılaşacağı düşman kuvvetlerinin gücünü tahmin edebilmek 
için onları görmek istiyordu. 

24 
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sanjaya uvaca 
evam ukto hrsikeso 

gw;lakeserüi bharara 
senayor ubhayor madhye 

sthapayiwa rathottamam 

saiijayah uvaca-Sanjaya şöyle dedi; evam-böylece; ukraJı-hitap 
etti ;  hrşikesah-Rab Krşı:ıa ; gw;lakesena- Arjuna tarafından; 
bharara-Ey Bharata'nın torunu; senayo�-orduların; ubhayoh-her 
ikisi; madhye-ortasında; sthapayiwa-yerleştirdi; ratha-uttamam-en 
güzel arabayı. 

CEVİRİ 
Safijaya şöyle dedi: Ey Bharata'nın torunu, Arjuna 'nın bu isteği 
üzerine, Rab Krşı:ıa zarif arabayı iki ordunun arasına sürdü. 

ACIKLAMA 
Bu dizelerde Arjuna'ya Gudakesa diye hitab edilmektedir. Gu4aJ<a, 
uyku anlamına gelir ve uykuyu fethedenlere gw;lakesa denir. Uyku 
aynı zamanda cehalet demektir. Dolayısıyla Arjuna, Krşı:ıa'nın 
arkadaşı olduğu için hem uykuyu, hem de cehaleti fethetmişti. O, 
Krşı:ıa'ya adanmış büyük bir kul olarak Krşı:ıa'yı bir an bile aklından 
çıkartmıyordu, çünkü adanmış insanın doğası böyledir. Adanmış kişi 
uyurken, veya uyanıkken Krşı:ıa'nın ismini, suretini, niteliğini ve 
eğlencelerini düşünmekten kendisini bir an bile alamaz. Bu durumda, 
Krşı:ıa'ya adanmış kişi, sürekli ola�ak Krşı:ıa'yı düşündüğü için hem 
uykuyu hem de cehaleti siler atar. işte bu duruma Krşı:ıa şuuru, veya 
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samö.dhi denir. her canlının aklını ve duygularını yönlendiren Hrşikesa 
Krşr:ıa, arabanın iki ordunun arasına sürülmesini Arjuna'nın neden 
istediğini anlamıştı. O da istenileni yaptı ve şunları söyledi. 

2 5  
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bişma,drorµı,pramukhat� 
sarvesiiriı ca mahi,ksitiim 

uviica partlıa pa.Syaitiin. 
samavetiin kurün iti 

bişma-Büyükbaba  Bişrna ; dr o ı:ı a-öğretmen Droı::ıa ;  
pramukha�--önünde; sarveşiim-heps i ;  ca-de,da ;  mahi, 
kşitiim---dünyanın liderleri; uviica---dedi; partlıa-Ey Prtha'nın oğlu; 
pa.Sya-bak gör; etiin-hepsi; samavetiin-toplanrnış; kurün-Kuru 
hanedanının üyeleri; iti-böylece. 

CEVİRİ 
Bişma, Drona ve diğer dünya

.
liderlerinin huzurunda Tanrı, "Bak 

gör işte ey Partha, bütün Kur�ar burada toplanmış" dedi. 

ACIKLAMA 
Bütün canlıların kalbinde Üstünruh olarak bulunan Rab Krsna, 
Arjuna'nın aklından nelerin geçtiğini bil iyordu. Bununla bağlantılı 
olarak, O herşeyi bildiği için Ona burada Hrşıkesa diye hitab 
edilmektedir. Partha sözcüğü ise Kunti'nin oğlu anlamına gelen Prtha 
sözcüğünden gelir ve burada Arjuna'ya hitab etmek için 
kullanılmaktadır. Krşr:ıa, sürücüsü olmayı kabul ettiği arkadaşı 
Arjuna'ya Prtha'nın oğlu olduğunu hatırlatmak istemişti, çünkü 
Prtha, Krşı::ıa'nın babası Vasudeva'nın kızkardeşiydi. Krşı::ıa, Arjlina'ya 
"Kurular' ı gör" dernekle neyi ima etmek istemişti ?  Krşı::ıa, halasının 
oğlunun böyle bir şey isteyeceğini ummamıştı. Dolayısıyla, Tanrının 
dostça bir şakasıyla Arjuna'nın aklı bunu önceden haber almıştı. 

26 
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tatr[ıpa5yat sthitiin pa� 
pitfn atha pitarnahan 

acaryan matulan bhratfn 
putran pautran sakhims tatha 

5va5uran suhrdas caiva 
senayor ubhayor api 

1 .27 

tatra--orada; apasyat-görebildi; sthitiin-ayakta; pa�-Arjuna; 
pitfn-babalar; a t h a- d e  - d a  ; pitiimahan-büyükbabalar; 
acaryan-öğretmenler ;  matuliin-dayı lar ;  bhrCıtfn-kardeşler; 
putran-oğul lar ;  pautran-büyük oğullar; sakhin-arkadaşlar; 
tatha--de-da; sva.Suran-kayınpederler; suhr�-iyi dostlar; ca-de
da; eva-kesinlikle; senayo�--orduların; ubhayo�-her iki ordunun; 
api-dahil. 

ÇEVİRİ 
Arjuna,  iki ordunun ortasına gelince babalarının, 
büyükbabalarının, öğretmenlerinin, amcalarının, kardeşlerinin, 
oğullarının, büyük oğullarının, arkadaşlarının, kayınpederlerinin, 
ve dostlarının hep beraber orada olduklarını gördü. 

ACIKLAMA 
Arjuna, savaş alanında bütün akrabalarını gördü. Babasının 
yaşıtlarından olan Bürisrava' yı ,  Bişma ve Somadatta gibi 
büyµkbabalarını, Dronaçarya ve Krpaçarya gibi öğretmenlerini, Salya 
ve Sakuni gibi amcalarını, Duryodhana gibi kardeşlerini, Lakşmaı:ıa 
gibi oğulları, Asvatthama gibi arkadaşlarını, ve Krtavarma gibi 
dostlarını gördü. Düşman ordusunun çoğunlunun arkadaşları 
tarafından oluşturulduğunu gördü. 

tiin samikşya sa kauntey� 
sarvan bandhün avasthitiin 
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krpayii parayiivişto 
vişidann idam abravit 

5 5  

tan-hepsi ;  samikşya-gördükten sonra; sa}y.-o (erkek için) ; 
kaunteyc0-Kunti'nin oğlu; sarviin-her çeşit; bandhün-akrabalar; 
avasthitiin-b u l u n  m ak ; krıxzyii-merhame t ;  parayii--çeşitli 
d e r e c e  l e  r d en  ; iivişta}ı- k a p  ı l  m a k  ; vişidan-yakınırken; 
idam-böylece; abravit-konuştu. 

CEVİRİ 
Kunti 'nin oğlu Arjuna, çeŞitli derecelerden akrabalarını ve 
arkadaşlarını karşısında görünce merhamete kapılarak şunları 
söyledi. 

2 8  
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arjuna uviica 
drştvemariı sva-janariı krşr:ıa 

yuyutsuriı samupasthitam 
sidanti mama giitrii� 

mukhariı ca parisuşyati 

arjunah uviica-Arjuna şöyle dedi ;  drştvii-gördükten sonra; 
imam-bütün bunları; sva janam-akrabalar; krşr:ıa-Ey Krşl).a; 
yuyutsum-hepsi savaş ruhuyla dolu; samupasthitam-mevcut; 
sidanti-titriyor; mama-benim; giitrii�-vücudumun kasları; 
mukham-ağzım; ca-de-da; parisuşyati-kuruyor. 

CEVİRİ 
Arjuna şöyle dedi : Sevgili KrşQ.a, bütün akrabalarımı ve 
arkadaşlarımı bana karşı böylesine bir savaş ruhu içinde görünce 
vücudumdaki bütün kasların titrediğini ve ağzımın kuruduğunu 
hissediyorum. 

ACIKLAMA 
Tanrıya adanmamış kişi, her nekadar kültür, eğitim ve ileri maddi 
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koşullara sahip olursa olsun tanrısal vasıflarda yetersiz kalır, fakat 
tamamen Tanrıya adanmış bir insan, yarıtanrıların ve ermişlerin 
sahip oldukları bütün iyi niteliklere sahip olur. Böyle bir insan olan 
Arjuna da bütün akrabalarını ve arkadaşlarını kendisine karşı 
savaşmak arzusuyla dolu olarak savaş alanında görünce merhamet 
duygusuna kapılmıştı. Kendi askerleri için başlangıçtan beri sempati 
duyuyordu, fakat karşıt ordunun askerlerinin kaçınılmaz ölümünü 
görünce onlara da merhamet duymaya başladı. Ve bütün bunları 
düşünürken vücudunun bütün kasları titremeye ve ağzı kurumaya 
başladı. Onları böylesine bir savaşma isteğiyle karşısında görünce çok 
şaşırdı. Arjuna ile kan bağı olan hemen herkes onunla savaşmak 
üzere orada toplanmıştı. Bu durum, Arjuna gibi adanmış, nazik bir 
insanı derin bir üzüntüye itmişti. Burada bahsedilmemesine rağmen, 
Arjuna'nın kaslarının titreyip ağzının kurumasından başka, aynı 
zamanda merhametten ağladığını da hayalimizde canlandırabiliriz. 
Arjuna'da ortaya çıkan bütün bu alametler onun zayıflığından değil, 
Tanrıya adanmış kişilerin karakteristik özelliği olan yufka yüreklilikten 
kaynaklanmaktaydı. 

yasydsti baktir bagavaty akiiıcanii 
sarvair gur:ıais tatra sarrıiisate sura� 

harav abhaktasya kuto mahad-gunii 
mano-ratheniisati davato bahih 

. "Tekrar kopmıyacak şekilde Tanrının Yüce Şahsına adanan kişi, 
yarıtanrıların sahip olduğu bütün iyi niteliklere sahip olabilir. Fakat, 
Tanrıya adanmamış kişiler, sadece ufak değerlere haiz olan maddi 
vasıflara sahiplerdir. Çünkü onlar, zihinsel düzlemde gezindikleri için 
göz alıcı maddi enerjinin çekiciliğine kapılırlar." (Bagavatam 5. 1 8 . 1 2) 
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vepathu5 ca sarire me 
roma-harşa.5 ca jii yate 

ganıjivariı srariısate hastiit 
tvak caiva paridahyate 
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vepathuh-vücudun titremesi; ca--de-da; 5arire-vücut üzerinde; 
me-benim; roma-harşa�-tüylerin diken diken olması; ca--de-da; 
jayate-yer ahyor; g4f.14ivam-Arjuna'nın yayı; sramsate-kayıyor; 
hastat-e limden;  tvak-c ild im;  ca-de-da ;  eva-kesinlikle; 
paridahyate-yanı yor. 

CEVİRİ 
Bütün vücudum titriyor, tüylerim diken diken oluyor, yayım 
Gaı:ı�iva elimden kayıyor, ve bütün cildim yanıyor. 

ACIKLAMA 
İki çeşit vücut titremesi ve iki Çeşit tüylerin diken diken oluşu vardu. 
Böyle bir olay, ya ruhsal bir vecd anında ya da maddi şartlar altında 
duyulan büyük bir korku anında yaşarnr. Aşkın uyanışta korkacak 
hiçbirşey yoktur. Bu ortamda Arjuna'da görülen alametler maddi bir 
korkudan, birbaşka deyişle ölüm korkusundan kaynaklanmaktaydı. 
Ayrn korku yüzünden çok heyecanlandığı için meşhur yayı Gat).çliva 
elinden kayıyor, kalbinin, ve cildinin yandığını hissediyordu. Bütün 
bunlar yaşamın maddi kavramlarından kaynaklanu. 
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na ca saknomy avasthaturiı 
bhramativa ca me manah 

nimittani ca pasyami 
viparitani kesava 

na- ne de; ca--de-da; saknomi-yetkin miyim; avasthaeum-kalmak; 
bhramati-unu tmak ; iva-o larak ;  ca- v e ; me-benim; 
mana�-akhm; nimittani-sebepler; ca--de-da; pasyami-görüyorum; 
viparitani- tam tersi; kesava-Ey Kesi şeytanım öldüren (Krşı:ıa) .  

CEVİRİ 
B�rada daha fazla durarnıyacağım. Kendimi kaybediyorum, ve başım 
dönüyor. Sadece bedbahtlığa sebep olacak şeyler görüyorum, Ey 
şeytan Kesi'yi öldüren. 
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ACIKLAMA 
Arjuna savaş alanında daha fazla kalamıyacak bir hale gelmişti, ve 
aklının zayıflığı yüzünden kendisini kaybetmekteydi. Maddi şeylere 
duyulan aşırı bağlılık kişiyi yaşamın şaşkınlık koşullarına iter. Bayariı 
dvitiyabhinivesata� syat (Bagavatam 1 1 . 2. 37 ) :  Bu gibi korkular ve 
akli dengenin bozulması, maddi koşullara aşın düşkün kişilerde görülür. 
Arjuna, savaş alanında sadece kendisine acı veren görüntülere şahit 
olmaktaydı, öyle ki düşmanını yense bile mutlu olamıyacaktı. Burada 
kullanılan nimittani viparitani sözcükleri önemlidir. Kişi, hayal 
kırıklığıyla karşıl aşınca "Ben neden buradayım?" sorusunu sorar. 
Herkes kendisini ve kendi çıkarını düşünür. Hiçkirnse Yüce Tanrıyı 
düşünmez. Krşı:ıa'nın iradesiyle, Arjuna burada kendisiyle ilgilenerek 
cehalet sergilemekte idi. Fakat gerçek menfaatin Vişı:ıu, veya Krşı:ıa'da 
yattığını unutmaktaydı. Bu unutkanlığa kapılan koşullanmış ruh 
maddi acılar çeker. Arjuna, bu savaşta kazanacağı bir zaferin sadece 
kendi kendisini lanetlemesine sebep olacağını düşünüyordu. 
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na ca sreyo nupasyami 
hatva sva-janam ahave 

na kaitkşe vijayariı krşna 
na ca rajyariı sukhani ca 

na-ne de ; ca-de-da; srey�-iyi ; anupa5yiimi-görmüyorum; 
hatva---öldürmekle; sva-janam-kendi akrabalarımı; ahave-savaşta; 
na-ne de; kaitkşe-arzularnıyorum; vijayam-zafer; krşna-Ey Krşna; 
na-ne de ; ca-de-da; rajyam-krallık; sukhani-mutluluk; ca-de
da. 

CEVİRİ 
Ne bu savaşta yakınlarımı Öldürmekten bir hayır gelir, ne de 
zafer, krallık, veya mutluluk kazanmak icin içimde bir istek kaldı, 
Ey sevgili Krşl)a. 

ACIKLAMA 
Gerçek menfaatin Vişı:ıu, veya Krşı:ıa'da yattığını bilrniyen koşullanmış 
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ruh, hayal ettiği ortam ve şartlarda mutlu olacağını zannederek 
vücutsal i lişkilerin çekiciliğine kapılır. Böylesine kör bir yaşam 
kavramında maddi mutluluğun sebeplerini bile unutur. Arjuna burada 
bir kşatriyanın moral özelliklerini bile unutmuş gibidir. Krşı:ıa'nın 
şahsi emirleri altında doğrudan doğruya savaş meydanında ölen 
kşatriyalar ile manevi kültüre tamamen kendisini adamış feragat içinde 
yaşı yan insanlar olmak üzere iki çeşit insan çok güçlü ve göz kamaştırıcı 
bir ışık yayan güneş küresine girmeye müsait kişilerdir. Arjuna, bu 
asamada düsmanlarını öldürmekten acizken akrabalarını nasıl 
öİdürebilirdi? Eğer akrabalarını öldürürse bu yaşamında mutluluğu 
asla bulamıyacağını zannettiği için, açlık hissetmiyen bir insanın 
yemek pişirmeye kalkışmaması gibi, o da savaşmak istemiyordu. Bu 
aşamada ormana giderek herşeyden elini eteğini çekip, hüsran dolu 
bir hayat yaşamak istiyordu. Fakat, bir kşatriya olarak yaşaması için 
onun bir krallığa ihtiyacı vardı, çünkü kşatriyalar yöneticilikten başka 
bir işle meşgul olamazlar. Fakat, Arjuna'nın krallığı yoktu. Arjuna'nın 
krallığı kazanması için önünde yatan temel fırsat, kuzenleri ve 
kardeşleriyle yapmayı istemediği bu savaşı kazanmak ve babasından 
kendisine miras kalan krallığını ilan etmekti. Fakat o, bu aşamada 
ormanda inzivaya çekilerek hüsran içinde yaşamayı kendisine uygun 
görüyordu. 
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kim no rajyena govinda 
kim bhogairjivitena va 

yeşarn arthe kaiıkşitam no 
rajyam bhoga� sukhani ca 
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ta ime 'vasthira yuddhe 
priiryiiriıs tyakwii dhaniirıi ca 

iiciiryaJ:t pitar� putriis 
tathaiva ca pira� 

miituliih. sva.Sural:t pautral:t 
sy� sambandlıinas tatha 

et.an na hantum icchami 
ghnato 'pi madlıusüdana 

api trailokya-riijyasya 
hetoh kim nu mahi-krte 

rıihatya· dhartariiştriin nah 
kii priti� syiijjaniirdana 
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kim-neye yarar; na�-bizim; riijyena-krallık; govinda-Ey Krşı::ıa; 
kim-ne; bhogai�-zevk; jivitena-yaşamak; ui-her; yeşiim-kimin; 
arthe-aşkına; kiinkşitam-arzu edilen; �-bizim tarafımızdan; 
riijyam-krallık; bhogaJ:t-maddi zevk; sukhiini-bütün mutluluk; 
ca-de -d a ;  te-hepsi; i me-bunlar ;  avasthital:t-bulunrnak; 
yuddhe-bu savaş alanında; priiryiin-yaşamlar; tyaktvii-bırakrnak; 
daniini-zenginlikler; c a-d e - d a ;  iiciiryaJ:t-öğretrnenler; 
pitara�-babalar; pu tr ii �-oğu l la r ;  tathii-o lduğu kadar ;  
eva-k e s i n l i k  l e ;  ca-de-da; p i  t ii m ah  ii �-büyükbabalar; 
miitula�-dayılar; sva.Surii�-kayınpederler; pautral:t-büyük oğullar; 
sy�-kayınbiraderler; sambandhi�-akrabalar; tathii-olduğu 
kadar ;  etiin-bütün bunlar; na-asla ;  hantum-öldürmeye; 
icchiimi- i s t i y o r u m ; ghna�-ö l d ü r ü l m e k  ; api-bile; 
madlıusüdana-Ey Madhu şeytanını öldüren (Krşı::ıa) ;  api-olsa bile; 
trai-lokya-üç dünyanın; riijyasya-krallık için; heto�-yerine; kin 
nu-ne demel i ;  mahi-krte-toprak uğruna; nihatya-öldürerek; 
dhartariiştriin-Dhrtaraşçra'nın oğullarını; na�-bizim; kii-ne; 
priti�-zevk; syiit-olacak mı; janiirdana-Ey bütün canlı, varlıkların 
·bakıcısı. 

ÇEVİRİ 
Ey Govinda, sahip olduğumuz şeyleri paylaşmaktan zevk 
duyacağımız kişiler bu savaş alanında karşıma dizilmişken krallığın, 
mutluluğun, hatta yaşamın ne anlamı kalır? Ey Madhusüdana, 
öğretmenlerim, babalarım, oğullarım, dedelerim, dayılarım, 
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kayınpederler, erkek torunlar, kayınbiraderler, ve diğer akrabalar 
canlarını ve mallarını vermeye hazır olarak önümde durmaktalar; 
onlar beni öldürecek olsalar bile ben onları neden öldürmek 
istiyeyim? Ey bµtün canlıları yaşatan, değil bu dünyayı, bana üç 
dünyayı da verseler onlarla dövüşmeye hazır değilim. 
Dhrtaraşrra'nın oğullarını öldürmekten nasıl zevk alabilirim? 

ACIKLAMA 
Arjuna burada Rab Kfşı:ta'ya dovinda diye hitab ediyor, çünkü Krşı:ta 
ineklerin ve duyguların yegane zevkidir. Arjuna, bu özel hitapla 
duygularını neyin tatmin edeceğini Krşı:ta'ya ima ediyor. Fakat, 
Govinda bizlerin duygularını tatmin etmek için değildir. Eğer biz 
Govinda'nın duygularını tatmin edersek aynı şekilde bizim 
duygularımız da tatmin edilmiş olur. Maddi yönden herkes duyularını 
tatmin etmek ister, ve bu tatminiyet için Tanrıdan bir takım şeyler 
vermesini ister. Tanrı, canlı varlıkların duyularını hakettikleri kadar 
tatmin eder, fakat herhangibir şeyi şiddetle arzu edecek kadar değil. 
Fakat, kişi bunun tam tersini yaparsa, yani kişi, kendi duygularını 
tatmin etmek istemeksizin Govinda'nın duygularını tatmin etmeye 
çalışırsa o zaman Govinda'nın lütfuyla bütün arzuları tatmin edilmiş 
olur. Arjuna'nın kendi halkı ve aile fertleri için duyduğu sevgi burada 
ön plana çıkmaktadır ve dolayısıyla, kendisini onlarla dövüşmeye 
hazır hissetmemektedir. Herkes, zenginliğini arkadaşları ve 
akrabalarıyla paylaşmak ister, bundan dolayı Arjuna, bütün akraba 
ve arkadaşlarının savaş meydanında ölmelerinden ve zafer kazandıktan 
sonra zenginliğini onlarla paylaşamamaktan korkmaktadır. Bu ise 
maddi yaşam için yapılan tipik bir hesaptır. Bununla beraber, aşkın 
yaşam bundan farklıdır. Adanmış kişi, Tanrının arzularını tatmin 
etmek istedikçe bunu yapabilir ve Tanrı da Kendisine hizmet olarak 
sunulan bütün değerleri menuniyetle kabul eder, fakat eğer istemezse 
hiçbirşeyi kabul etmez. Arjuna, akrabalarını öldürmek istemiyordu, 
ve eğer öldürülmeleri gerekiyorsa bunu kendisinin yerine şahsen 
Krş(la'nın yapmasını istiyordu. Bu aşamada, düşmanlarının henüz 
savaş alanına gelmeden Krşı:ta tarafından zaten öldürülmüş olduklarını 
ve kendisinin de Krşı:ta için bir araç olduğunu henüz bilmiyordu. 
Gelecek bölümlerde bu konuya tekrar değinilecektir. Arjuna, Tanrıya 
adanmıs bir kul olarak inancsız kardesleri ve kuzenlerine karsı 
misilleme yapmak istemiyordu,' fakat onların hepsinin öldürülmesini 
Tanrı planlamıştı. Tanrıya adanmış bir insan yanlış işler yapanlara 
karşı misillemede bulunmaz, fakat Tanrı, Kendisine adanmış kuluna 
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zarar vermeye kalkan inançsız kişileri asla hoşgörmez. Tanrı, Kendi 
hesabına göre kişiyi affeddebilir, fakat adanmış kullarına zarar verenleri 
asla affetmez. Dolayısıyla, Arjuna onları affetmek istiyor olsa bile, 
Tanrı bu kişileri öldürmeye niyetliydi. 
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papam evasrayed asman 
hatvaitiin aıatiiyinah 

tasman narha vayariı hanturiı 
dhartarıistran sa-bandhavan 

sva-janariı hi kathariı hacva 
sukhina� syama madhava 

papam-kötü huy; eva-kesinlikle ; rurayet-kaçmılmaz akibet; 
asman-biz; h a c va-ö l d ü r e r e k ;  etan-bü tün bun l a r ;  
atatiiyi�-s a  l d  ı r g a n  l a  r ;  tasmat--dolayısıyla; n a-asla; 
arhM-haketmek; v a y a m- b i z ; hantum-öldürmek; 
dhartaraşp-an-Dhrtaraşçra'nın oğulları; sa-bandhavan- arkadaşlarla 
beraber; sva-janam-akrabalar; hi-kesinlikle ; katham-nasıl; 
hacva-öldürerek; sukhina�-mutlu ; syama-olacağız; madhava-Ey 
talih tanrıçasının kocası Krşı::ı.a. 

CEYİRİ 
Eğer bu saldırganları öldü�ürsek günaha gireceğiz. Öyleyse, 
Dh�taraş�ra'nın oğullarını öldürmek bize yakışmaz. Bu bize ne 
kazandırır, Ey talih tanrıçasının eşi K�ş�a. Kendi yakınlarımızı 
öldürmek bizi nasıl mutlu edebilir? 

ACIKLAMA 
Yedik öğretilere göre altı çeşit saldırgan vardır: 1 .  zehirliyen, 2. ev 
yakan, 3. öldürücü bir silahla saldıran, 4. zenginleri soyan, 5. başkasının 
arazisini işgal eden, ve 6. başkasının karısını kaçıran. Yedik yasalar, 
bu gibi saldırganların bir an önce öldürülmesi gerektiğini ve bu gibi 
kişilerin öldürülmesinin günah olmadığını belirtir. Bu gibi insanları 
öldürmek sıradan insanlara pek uygun düsmez, fakat Arjuna sıradan 
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bir insan değildi. O, karakter olarak temiz ahlaklı bir insandı ve 
düşmanlarıyla ahlaki bir çerçeve içinde hesaplaşmak istiyordu. Fakat, 
böyle bir ahlak kavramı bir kşatriyaya uygun düşmez. Devlet 
yönetiminden sorumlu ki,şilerin ahlaklı olmaları gerektiği kadar korkak 
olmamaları da gerekir. Omeğin, Rab Rama öyle temiz ahlakıydı ki 
insanlar şimdi bile Onun krallığında yaşamak istemektedirler (rama, 
rajya) ,  fakat Rab Rama hiçbir zaman korkaklık göstermemişti. Ravana, 
Rama'ya karşı saldırganlıkta bulunmuş ve Rama'nın karısı Sita' yı 
kaçırmıştı, fakat Rab Rama, ona dünya taihine geçen bir ders vermişti. 
Bununla beraber, Arjuna'nın durumunda, saldırganlar kendi 
büyükbabası, öğretmeni, arkadaşları, oğulları, torunları ,  vs. idi .  
Saldırganların bu özelliği yüzünden Arjuna, sıradan saldıganlara karşı 
uyguladığı şiddeti onlara karşı göstermekte tereddüt ediyordu. Bunun 
yanısıra, temiz ahlaklı kişilere affedici olmaları tavsiye edilir. Ahlaklı 
insanlar için bu kesin emir herhangibir politik tehlikeden daha 
önemlidir. Arjuna, politik sebepler yüzünden yakınlarını öldürmek 
yerine ahlaki davranış ve din çerçevesi içinde onları affetmenin daha 
doğru olacağını düşünüyordu. Bu sebepten dolayı, geçici vücutsal 
mutluluk için onları öldürmekte bir fayda göremiyordu. Dahası, krallık 
ve krallıktan türeyen mutluluk geçici olduğu için yakınlarını öldürerek 
hayatını ve ebedi selametini tehlikeye atmak istemiyordu. Arjuna'nın 
burada Krşr:ıa'ya Madhava, veya talih tanrıçasının eşi diye hitab 
etmesi bu bağlantıyla ilgili olarak önem taşır. Arjuna, burada talih 
tanrıçasının eşi olarak Krşr:ıa'nın, sonunda talihsizlik getirecek birşeyi 
yapmaya kendisini zorlamaması gerektiğini ima etmekteydi. Fakat 
Krşr:ıa, adanmış kullarına talihsizlik getirecek birşeyi yapmalarını asla 
söylemez. 
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yady apy ete na pa.Syanti 
lobhopahata--ce ta.sah 

kufa,kşaya,krıam doşariı 
mitra,drohe ca patakam 
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kathariı najfıeyam asmabhi� 
papad asman nivartitum 

kula-kşaya,krtariı doşariı 
prapa.Syadbhir janardana 
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yadi-eğer; api-hatta; ete-onlar; na-yapma; pasyanti-gör; 
lobha-açgözlülükle; upahata-yenilmiş; cetasah-kalpleri; kufa, 
kşaya-aileyi öldürmek; krtam-yapılmış; doşam-hata; mitra, 
drohe-arkadaşlar la  yapı lan münakaşada ;  c a--de-da; 
patakam-günahsal tepki ler;  katham-neden; na-yapmamalı; 
jfıeyam- b i l i n e n ;  asmabhi�- b i z i m  t a r a fı m ı z d a n ; 
piipiit-günahlardan; asnıat-bunlar; nivartitum-sona erdirmek; 
kufa,kşaya-hanedanın tahrip edi lmesinde ; krtam-yapılmış; 
doşam-s u  ç ;  prapa.Syadbhi�-görebi len kiş i ler  tarafından; 
janardana-Ey Krşı::ıa. 

CEVİRİ 
Ey Janardana, bu insanlar, kalpleri açgözlülükle dolu olduğu için 
başkasının ailesini öldürmekten ve arkadaşlarıyla çatışmaktan 
çekinmiyorlar, fakat aileyi tahrip etmenin suç olduğunu bilen bizler 
neden bu günahı işleyelim? 

ACIKLAMA 
Bir kşatriya, kendisine rakip bir. gurubun veya şahısın meydan okuması 
üzerine savaşmaktan, veya kumar oynamaktan kaçmaz. Böyle bir 
mecburiyet karşısında Arjuna da dövüşmeyi reddedememişti, çünkü 
Duryodhana ve gurubu ona meydan okumuştu. Bununla bağlantılı 
olarak Arjuna, karşıt gurubun üyelerinin böyle bir zorlama karşısında 
kayıtsız kaldıklarını düşünmekteydi. Bununla beraber, Arjuna kötü 
akibeti gördüğü için bu çatışmaya yanaşmak istemiyordu. Eğer etki 
iyiyse o zaman mecburiyet kişiyi bağlar, fakat etki kötüyse hiçkimse o 
işe bağlanmak istemez. Bütün iyi ve kötü sonuçları hesaplıyan Arjuna 
dövüşm�meye karar vermişti. · 
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kuJa,kşaye pra7)-Q.Syanti 
ku/a,dhamıiih sanö.tanö.h 

damıe naste kuİariı krtsnam 
adhamÜ) 'bhibhavaty uta 
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kula�kşaye-aileyi tahrip etmekte; prwı.asyanti-yenilmek; kula, 
damıiiJ:ı-a i le  gel  enekle r i ;  sanö.tanö.J:ı-e bed i ;  dhamıe-din; 
naşte-tahrip edilmek; kulanı-aile; krtsnam-bütün; 
adharmaJ:ı-dinsizlik; abhibhavati-dönüşür; uta-denir. 

CEVİRİ 
Eğer hanedan tahrip olursa ebedi aile gelenekleri de yıkılır, ve 
ailenin geride kalan üyeleri dinsizliğe sürüklenir. 

ACIKLAMA 
Varr_lilirama sisteminde, aile fertlerinin iyi bir şekilde yetişerek manevi 
değerlere ulaşmasını sağlıyan birçok d'ıni geleneksel ilkeler mevcuttur. 
Doğumlarından ölümlerine kadar aile fertleri üzerinde uygulanan bu 
arındırma işleminin uygulanmasından ailenin yaşlı üyeleri sorumludur. 
Fakat, ailenin yaşlı üyelerinin topluca ölmeleri sonucunda bu ailevi 
arındırma geleneği durur ve geride kalan ailenin genç üyeleri dindışı 
al ıskanlıklar ed inerek ruhsal se lamete ulasma sanslarını 
kaybedebilirler. Bundan dolayı, hiçbir nedenle aile

.
nin yaşlı üyeleri 

öldürülmemeliydi. 
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adhamıiibhibhavat krsna 
praduşyanti kuJa,s°ıriyah 

strişu duşfiisu varşneya 
jayate varr)lHaiıkarah 

adharrna-dinsizlik; abhibhavat-baskm gelmek; krşr:ıa-Ey Krşl)a; 
praduşyanti-kirlenmek; ku/a,striya�-aile kadınlan; strişu-kadmlık 
vasıtasıyla; duştasu-çok kirlenmek; varşneya-Ey Vrşl)i'nin torunu; 
jayate-ortaya çıkmak; varr)lMaiıkar�-istenmiyen zürriyet. 
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CEVİRİ 
Dinsizlik aileyi yönlendirmeye başlarsa Ey l(rşl)a, ailenin kadınlan 
kirlenir ve kadınların alçalması sonucunda istenmiyen bir zürriyet 
ortaya çıkar . .  

ACIKLAMA 
İnsan toplumunda iyi bir nüfus, barış, refah, ve yaşamda manevi 
ilerleme için gerekli olan temel ilkedir. Vaf1'.liiSrama dini ilkeleri, 
devletin ve toplumun manevi kalkınması için gerekli olan iyi bir 
nüfusu oluşturmak içindir. Böyle bir nüfus kadınların inancına ve 
iffetine dayanır. Çocuklar nasıl ki yanlış yönlendirilmeye müsaitlerse 
kadınlar da kötü yola düşmeye o kadar müsaitlerdir. Bu bakımdan, 
kadınlar ve çocuklar ailenin yaşlı üyeleri tarafından korunmaya 
muhtaçtırlar. Çeşitli dmi uygulamalarla meşgul olan bir kadın zmaya 
yönelmez. Caı:ıakya Paı:ıdit'e göre, kadınlar genellikle çok zeki 
değillerdir ve dolayısıyla güvenilir de değillerdir. Bu sebepten dolayı, 
kadınlar sadece dini faaliyetlerle ve çeşitli aile gelenekleriyle sürekli 
meşgul edilerek iffet ve adanışlarını koruyabilir ve böylece vaf1'.liiSrama 
sisteminde yer almaya müsait iyi bir nüfus üretebilirler. Vaf1'.liiSrama, 
darma'nın çalışamaz hale gelmesinin sonucunda kadınlar doğal olarak 
erkeklerle serbestçe düşüp kalkarlar ve istenmiyen bir nüfus riski 
altında zina ederler. Sorumsuz erkekler de toplumda zinayı teşvik 
ederler ve bunun sonucunda savaş ve salgın hastalık riski altında 
insan toplumu nüfus patlamasına sürüklenir. 
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sankaro narakayaiva 
kufa,ghniiniiriı kulasyd ca 

patanti pitaro hy eşam 
lupta,pit1(1odaka,kriyah 

sankar�-bu istenmiyen çocuklar; narakaya-cehennem hayatına 
sebebiyet vermek; eva-kesinlikle; kula,ghniiniim-aileyi öldürenler 
için; kulasya-aile için; ca-<Je,da; patanti-düşmek; pitara�-atalar; 
hi-kesinlikle; eşam-onlarm; lupta-durmak; pinçla-yemek 
sunmak; udaka-ve su; kriyah---uygulamalar. 
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CEVİRİ 
İstenmiyen nüfus patlaması ge�ek aile için gerekse aile geleneklerini 
tahrip eden kişiler için kesinlikle bir cehennem hayatına sebep 
olur. Böyle çökmüş ailelerin atalarının ruhları, kendilerine sunulan 
yiyecek ve suyun kesilmesiyle zor duruma düşer. 

ACIKLAMA 
Meyvesel faaliyetlerin şart ve kurallarına göre, ailelerin atalarının 
ruhlarına belirli aralıklarla yiyecek ve içecek sunulması gerekir. Bu 
sunu Vişı::m ibadetiyle yapılır, çünkü Vişr:ı.u'ya sunulan yiyeceklerin 
artıklarının yenilmesi kişiyi bütün günahsal etkilerden kurtarır. Bazı 
durumlarda ataların ruhları çeşitli günahsal tepkilerden dolayı acı 
cekiyor olabilir, ve bazıları maddi bir vücuda sahip olamıyarak astral 
vücutlarında hayalet olarak kalmaya zorlanabilirler. Bu bakımdan, 
praslillam artıkları torunlar tarafından ataların ruhlarına sunulduğu 
zaman atalar hayaletimsi, veya birbaşka azap dolu yaşam durumundan 
kurtulabilirler. Atalara yapılan bu yardım bir aile geleneğidir ve Tanrıya 
adanmamış bir yaşam tarzı sürenlere bu gibi gelenekleri yerine 
getirmeleri tavsiye edilir. Fakat, adanmış yaşam tarzında olanların bu 
gibi geleneklerle uğraşması gerekmez. Adanmış hizmetle meşgul olan 
kişi yüzlerce, binlerce atasının ruhunu her çeşit acıdan ve dertten 
kurtarabilir. Bagavatam'da bu konu hakkında şunlar yazılıdır: 
( 1 1 .5 .4 1 )  

devarşi-bütapta-n�m pit�m 
na kiiıkaro nayam mi ca rajan 

sarvatnama yah saranam saranyam 
gato mukundam parihytya kartam 

"Bütün mecburiyetlerden vazgeçerek ve bütün ciddiyetiyle bu yola 
girip özgürlük bahşeden Mukunda'nın nilüfer ayaklarına sığınan kişi, 
ne yarıtanrılara, ne ermişlere, ne bütün canlılara, ne aile fertlerine, 
ne insanlığa, ve ne de atalarına karşı herhangibir mecburiyet, veya 
görevle yükümlü değildir ." Bu gibi mecburiyetler Tanrının Yüce 
Şahsına sunulan adanmış hizmetle kendiliğinden yerine getirilmiş 
olur. 
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doşair etaih ku/a,ghnö.nö.m 
vama,saiıkara,karakaih 

utsadyante jıJti,damıö.� · 
ku/a,damıas ca sasvatiih 

1 .43 

doşai�-bu gibi hatalarla; etai�-bütün bunlar; ku/a,ghnö.nö.m-aileyi 
tahrip edenlerin; varr�lMaiıkara-istenmiyen çocukların; 
karakai�- s e b e  p l e  r i d i  r ;  utsadyante-mahvolmuş; J a t ı 
dluı�-toplumsal projeler; ku/a,dJuı�-aile gelenekleri; ca---de, 
da; sasvatiih-ebedi. 

CEVİRİ 
Şeytani eylemleriyle aile geleneklerini yıkıp istenmiyen çocukların 
türemesine sebep olanlar yüzünden her türlü toplumsal proje ve 
ailevi yardımlaşma faaliyetleri de mahvolur gider. 

ACIKLAMA 
İnsanı en yüce selamete ulaştı�acak şekilde ayarlanmış olan sanö.tana, 
darına, veya va�rama,darrna kuruluşu taarfmdan insan 
toplumundaki dört sınıf için kurulmuş ailevi yardımlaşma faaliyetleriyle 
ortak çalışan toplumsal projeler vardır. Bu sebepten dolayı, toplumdaki 
sorumsuz l iderlerin sanö.tana,darrna geleneğini bozmaları, o toplum 
içerisinde kargaşa yaratır ve bunun sonucunda halk, yaşamın amacı 
olan Vişı:tu'yu unutur. Bu gibi l iderler kördür ve onların peşinden 
gidenlerin kargaşaya düşmeleri kaçınılmaz.dır. 
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utsanna,ku/a,damıiinö.m 
manuşyanö.m janiİrdana 

narake niyatam vaso 
bavatity anu5u5ruma 

utsanna-yozlaşmış; ku[a,darmar:ıam-aile ge lenekleri olanlar; 
manuşyanö.m-bu g i b i  adamlar ; janardana-Ey Krşı:ı a ;  
narake-cehennemde ; niyatam-d a i m a ;  v�-ikametgah; 
bavati-hal ine gelir ;  iti-böylece;  anu5u5ruma-gurular zinciri 
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vasıtasıyla duydum. 

CEVİRİ 
Ey herkesi yaşatan Krşı:ıa, gu�ular zinciri aracılığıyla duyduğuma 
göre aile geleneklerini yıkanlar hep cehennemde kalırlar. 

AClKLAMA 
Arjuna, burada söylediklerini Şahsi tecrübesine değil de otoritelerden 
duyduklarına dayandırmaktadır. Gerçek bilgiyi almanın yolu budur. 
Kişi, peşinde koştuğu bilgide çoktandır pişmiş olan doğru bir insanın 
yardımı olmadan hakiki bilginin esas noktasına ulaşamaz. Kişinin 
ölümünden önce günahsa! faaliyetleri için kefarette bulunmasını 
öngören vama.Srama enstitü sistemi vardır. Hep günahsal faaliyetlerle 
meşgul olmuş kişiler praya.Scitta adı verilen kefaret işleminden 
yararlanmalıdır. Bu kefareti ödemiyen günahkar kişilerin, günahkar 
faaliyetlerinin sonucu olarak cehennemi gezegenlere giderek acılar 
icerisinde yaşamaları kaçınılmazdır. 
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aho bata mahat papam 
karturiı vyavasita vayam 

yad rajya-sukha-lobhena 
hanturiı sva-janam udyatah 

alıo-yazık; bata-ne acayip; mahat-büyük; papam-günahlar; 
kartum-uygu lanacak ;  vyavasi�-niyetlenrnek; vayam-biz; 
yat-çünkü; rajya-sukha-lobhena-krallık hırsıyla yönlendirilen; 
hantum---öldürrnek; sva janam-akrabalar;  udyatiih-yapmaya 
calışmak. 

CEVİRİ 
Eyvah,  yazıklar olsun ki kraliyet zevkinin arzusuyla 
yönlendirilerek yakınlarımızı öldürmeye niyetleniyoruz. Büyük 
bir günah işlemeye hazırlanmamız ne garip. 
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ACIKLAMA 
Kişi, bencil motiflerle yönlendirilerek öz kardeşini, babasını, veya 
anasını öldürmek gibi büyük bir günah işliyebilir. Dünya tarihinde 
bu gibi olaylar çok olmuştur. Fakat, Tanrıya adanmış temiz ahlaklı 
Arjuna, daima ahlaki ilkelerin bilincinde olduğu için bu gibi 
faaliyetlerden uzak durmaya dikkat etmektedir. 

45 
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yadi mam apratikaram 
a5astrariı sastra-paryaya� 

dhartaraştra ra}'.le hanyus 
tan me kşematarariı bavet 

yadi-o l sa  b i l e ;  mam-b en i ; apratikaram-direnmeksizin; 
a5astram-silahsız olarak; sastra-paryayah-ellerinde si lahlarıyla; 
dhartaraştraJ:ı-Dhrtaraşçra'nın oğulları ;  rn}'.le-savaş alanında; 
hanyu�-öldürebilir; tat--o; me-benim için; kşema-taram-daha iyi; 
bavet--olabilir. 

CEVİRİ 
Dhrtaraş�ra 'nın oğulları, beni silahsız olarak, ve direnmeksizin, 
ellerindeki silahlarla bu meydanda öldürseler benim için daha hayırlı 
olur. 

ACIKLAMA 
Kşatriya dövüş ilkelerine göre silahsız ve isteksiz düşmana saldırmamak 
adettir.  Bununla beraber, Arjuna böylesine berbat bir durumda 
düşman tarafından saldırıya uğrasa bile dövüşmemeye kararlıydı. Karşı 
tarafın dövüşmeye ne kadar istekli olduğunu düşünmüyordu. Bütün 
bu alametler, Tanrıya adanmışlıktan kaynaklanan yufka yüreklilikten 
ileri gelmekteydi. 
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saiijaya uvaca 
evam uktvarjuna� saiıkhye 

rathopasrha upavi5at 
visrjya sa-saram capariı 

soka-sam vigna-manasah 

saiijayah uvaca--Safijaya şöyle dedi; evam-böylece; 
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uktva-söyliyerek; arjuna�-Arj una ; saiıkhye-savaş alanında; 
rarha-arabanın; upasthe-koltuğuna; upaviSasat tekrar oturdu; 
visrjya-k e n a  ra  b ı r akarak ;  sa-saram-oklarıyla bir l ikte ;  
cı'ipam-yayını ; soka-yakınarak; sam vigna-üzgün bir  halde ;  
nıanasah-aklmın içinde. 

CEVİRİ 
Safijaya şöyle dedi: Arjuna sa�aş alanında bunları söyliyerek büyük 
bir üzüntü içinde yayını ve oklarını bir kenara bırakıp arabanın 
koltuğuna oturdu. 

ACIKLAMA 
Arjuna, düşmanmın durumun� gözlemlerken savaş arabasının içinde 
ayakta durmaktaydı, fakat büyük bir hayıflanmaya kapılarak yayını 
ve oklarını bir kenara bırakıp tekrar arabanın koltuğuna oturdu. 
Tanrıya adanarak hizmet etmeye dalmış böylesine nazik ve yufka 
yürekli bir insan, benlik bilgisini almaya müsaittir. 

Kurukşetra Savaş Meydanında Orduların Gözlemi hakkmda Srimad
Bagavad-gita'nm Birinci Bölüm Baktivedenta Açıklamaları burada 
sona ermiştir. 
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safıjaya uvaca 
tam tatha krPayiiviştam 

a5ru, pürr)iikulekşar:ıam 
vişidantam idam viikyam 

uvıica madlıusüdanal:ı 

safıjaya� uvıica-Safijaya şöyle dedi; tam-Arjuna'ya; tatlıa-böylece; 
krPayii-şevkatle ;  iiviştam-dolu ; a5ru,pürrµı,iikula-yaş içinde ;  
ikşar:ıam-g ö z  l e  r i ; vişidantam-y ak ın  m ak ; idam-bunlar; 
viikyam-sözler; uvıica--dedi; madJıu,südana�-Madhu'yu öldüren. 

CEVİRİ 
Safijaya şöyle dedi: Arjuna 'yı şev katle dolu, aklını üzüntü ve 
gözlerini yaş içinde gören Madhusüdana Krşı:ıa şunları söyledi. 

ACIKLAMA 
Maddi merhamet, yakınma ve gözyaşt gerçek benliğin cehaletinden 
kaynaklanır. Ebedi ruh için duyulan şevkat benlik idrakidir. Bu 
dizelerde kullanılan "Madhusüdana" sözcüğü önem taşu. Krşı:ı.a, 
Madhu ismindeki şeytanı öldürmüş olduğu için, Arjuna burada, 
kendisini görevini yapmaktan ahkoyan yanhş anlaytş şeytanınt 
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öldürmesi için Krşı:ıa'ya imada bulunmaktadır. Ne zaman merhamet 
gösterilmesi gerektiğini hiçkimse bilemez. Boğulan bir adamın 
elbisesine merhamet duymak hiçbir şey ifade etmez. Cehaletin karanlık 
okyanusuna düşmijş bir insan sadece dış giysisi (maddi vücudu) 
kurtarılarak kurtarılamaz. Bunu bilmeyerek dış giysi hakkında yakınan 
kişiye südra, veya "gereksiz yere yakınan kişi" denir. Arjuna bir kşatriya 
olduğu i�in ondan böyle bir tavır beklenmezdi. Bununla beraber, 
Rab Krşı::ıa cahil beşerin yakınmalarını giderebilir, ve Bagavad-gitii'yı 
da bu amaçla tebliğ etmiştir. Yüce otorite Rab Sri Krşı:ıa tarafından 
bize açıklandığı gibi, bu bölüm, maddi vücut ve ruh-canın analitik 
öğrenimiyle ulaşılan benlik idrakini anlatır. Kişi meyvesel sonuçlardan 
hür olarak ve gerçek benlik kavramında sabitleşmiş olarak çalıştığı 
zaman bu idrake ulaşması mümkündür. 
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Sri-bagavan uvaca 
kutas wa kasmalam idariı 

vişame samupasthitam 
anarya-juştam asvargyam 

akirti-karam arjuna 

sri-bagavan uvaca-Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi; kuuJı-nereden; 
tva-sana; kasmalam-pislik; idam-bu yakınma; vişame-bu kriz 
anında; samupasthitam-geldi; anarya-yaşamın değerini bilmiyen; 
juşta-m-uygulanan; asvargyam-yüksek gezegenlere götürmeyen; 
akirti-rezalet; karam-sebebi; arjuna-Ey Arjuna. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi: Sevgili Atjuna, bütün bu pislikler 
sana nereden bulaştı? Bütün bunlar, yaşamın değerini bilen bir 
insana yakışmıyor. Bu gibi düşünceler insanı yüksek gezegenlere 
değil kötülük ve rezalete götürür. 

ACIKLAMA 
Krşı::ıa ve Tanrının Yüce Şahsı aynıdır. Bu sebepten dolayı Rab 
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Krşı:ıa, Gita 'nın başından sonuna kadar Bagavan olarak tanımlanır. 
Bagavan, Mutlak Hakikatte ulaşılacak en son noktadır. Mutlak 
Hakikat üç halde idrak edilebilir: 1 - Brahman, yani her yere nüfuz 
eden gayrişahsi can olarak, 2- Paramatma, yani bütün canlıların 
kalbinde bulunan Yüce Tanrının yerleşik hali olarak, 3- Bagavan, 
yani Tanrının Yüce Şahsı Rab Krşı:ıa olarak. Mutlak Hakikatin idrak 
edilmesi Srimad-Bagavar.am ( 1 . 2. 1 1 ) 'da şöyle izah edilir: 

vadanti r.at r.attva-vida.s 
r.attvariı yaj jfüinam advayam 

brahmeti paramatmeti 
bagavan iti sabdyate 

"Mutlak Hakikat, Mutlak Hakikati bilen birisi tarafından üç anlayış 
safhasında idrak edilir, ve hepsi de birbiriyle özdeştir. Bu safhalar, 
Brahman, Paramatma ve Bagavan olarak ifade edilir." 

Bu üç kutsal safha; güneş ışığı, güneşin yüzeyi ve güneş küresinin 
kendisi gibi üç farklı safhaya sahip olan güneş örneğiyle izah edilebilir. 
Güneş ışığını öğrenmeye çalışan bir öğrenci başlangıç safhasındadır. 
Güneşin yüzeyini anlamış olan kişi daha çok ilerleme kaydetmiştir 
ve güneş küresinin sırrına ermiş olan kişi ise en üst düzeydedir. 
Sadece güneş ışığını (Onun evrensel nüfuz edişi ve gayrişahsi doğasının 
parlaklığı[nuru]) anlamakla tatmin olanlar, Mutl�k Hakikatin sadece 
Brahman özelliğini idrak etmiş olanlar gibidirler. Ilerleme kaydederek 
güneşin yüzeyini öğrenmiş olan kişi, Mutlak Hakikatin Paramatma 
özelliğini bilenler gibidir. Ve güneş küresinin içine girerek güneşin 
sırrına ermiş olan kişi, Yüce Mutlak Hakikatin Şahsi özelliklerini 
bilenler gibidir. Bu bakımdan, Mutlak Hakikati öğrenmekle meşgul 
olanların hepsi aynı konuyu öğrenmekle meşgul olmalarına rağmen, 
Mutlak Hakikatin Bagavan özelliğini bilenler, yani bakr.alar en üst 
düzeydeki aşkın kişilerdir. Güneş ışığı, güneşin yüzeyi ve güneşin 
içinde olup bitenler birbirinden ayrılamaz, fakat bu üç farklı safhanın 
öğrencileri aynı kategoride değillerdir. 
Sanskrit sözcük bagavan ' ın anlamı, Vyasadeva'nın babası olan büyük 
otorite Para.sara Muni tarafından şöyle izah edilmiştir: Bütün 
zenginliğin, bütün gücün, bütün şöhretin, bütün güzelliğin, bütün 
bilginin ve bütün feragatın sahibi olan Yüce Şahısa Bagavan denir. 
Çok zengin, çok güçlü, çok güzel, çok meşhur, çok bilgili ve sahip 
olduğu bütün bu özelliklerden oldukça kopuk olan birçok kişi vardır, 
fakat hiçbiri, bütün zenginliğin, bütün gücün, vs. sahibi olduğunu 
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iddia edemez. Bunu sadece Krsna iddia edebilir cünkü O, Tanrının 
Yüce Şahsıdır. Brahma, Siva, veya Narayana dahii olmak üzere hiçbir 
canlı varlık Krşı:ıa'nm servetine sahip olamaz. Brahma tarafından 
Brahma-sariıhita'da belirtildiği gibi, Rab Krşı:ıa, Tanrının Yüce 
Şahsıdır. Hiçkimse Ona eşit, veya Ondan yüce değildir. O, tek 
Tanrıdır, veya Govtnda olarak bilinen Bagavan'dır ve bütün 
sebeplerin yüce sebebidir. 

isvar� paramal:t krşr:ıaJ:ı 
sac-cid-iinanda-vigraha� 

aniidir ıÜÜr govinda� 
sarva-kiiraf)a-kiirar:ıam 

"Bagavan niteliklerine sahip olan birçok kişi vardır, fakat Krşı:ıa 
herşeye kadirdir, çünkü hiçkimse Ondan üstün olamaz. O, Yüce 
Şahıstır ve saadet ve bilgiyle dolu olan vücudu ebedidir. O, baş 
Tanrı Govindadır ve tüm sebeplerin sebebidir." (Brahma-sariıhitii 
5 . 1 ) 

Tanrının Yüce Şahs ının çeş i t l i  enkarnasyonlarının 
( yenidendoğumlarının) listesi Biigavatam'da verilmiştir, fakat Krşı:ıa, 
Tanrının çeşitli şahsiyetlerinin ve enkamasyonlarınm kaynağı olan 
Tanrının özgün şahsı olarak betimlenir. 

ete ciimsa-kala� puriısa� 
krşr:ıas tu bagaviin svayam 

indiiri-vyiikulariı lokariı 
mrçlayanti yuge yuge 

"Tanrının enkamasyonlarının listesi ,  Yüce Tanrının gerek tam 
yayılımları, gerekse tam yayılımının bölümleri göz önünde tutularak 
burada belirtilmiştir, fakat Krşı:ıa, Tanrının Kendisinin Yüce Şahıdır." 
(Bagavad-gitii 1 .3 .28)  

Bu bakımdan Krsna, Tanrının Yüce Sahsı, Mutlak Hakikat, 
. Üstünruh ve gayrişahs.i Brahman'm kaynağ�dır. 
Tanrının Yüce  Şahsının huzurunda Arjuna'nın yakınları için 
üzülmesi olmayacak birşeydi ve bu durumda Krşr::ıa, �. yani 
'nereden' sözcüğünü kullanarak şaşkınlığını ifade etmiştir. Aryanlar 
olarak b ilinen medeni insan sınıfına ait bir insanın bu gibi kirli 
düşüncelere dalması umulmazdı. Aryan sözcüğü, yaşamın değerini 
bilen ve medeniyetini manevi idrak üzerine kurmuş kişiler için 
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kullanılır. Yaşamın maddi kavramları tarafından yönlendirilen kişiler, 
yaşamın amacının Mutlak Hakikat, yani Vişı:tu veya Bagavan 
olduğunu bilmezler ve maddi dünyanın göıiingüsel cazibesi tarafından 
esir alınırlar ve dolayısıyla özgürlüğün Qe olduğunu bilmezler. Maddi 
esaretten özgür olmayı bilmiyen kişiye "Aryan-olmayan" denir. Arjuna 
bir k.şatriya olmasına rağmen savaşmak istemiyerek yapmakla yQkümlü 
olduğu görevinden kaçıyordu. Bu gibi korkakça davranışlar Aryan
olmayan kişilere uyar. Bu gibi görevden kaçışlar, ne kişinin manevi 
hayatının gelişmesine yardımcı olur, ne de kişinin dünyada meşhur 
olması için bir fırsat yakalamasına yardımcı olur. 
Sonuç olarak, Arjuna'nın yakınları için gösterdiği bu sözüm ona 
merhamet, burada Rab Krşı:ıa tarfından onaylanrnamaktadır. 
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klaibyariı ma sma gama� partha 
naitat tvayy upapadyate 

kşudrariı hydaya-daurbalyariı 
tyaktvottiştluz parantapa 

klaibyam-güçsüzlük; ma sma-olma ; gamah-teslim; partha-Ey 
Prtha'nın oğlu; na-asla; etat-bu; tvayi-sana; upadyate-yakışmak; 
kşudram-ö n e m s i z  ; hydaya-k a l  b i n  ; daurbalyam-zayıflığı; 
tyaktva-b ırakmak ; uttiştluz-kalk ;  parantapa-Ey düşmanını 
cezalandıran. 

CEVİRİ 
Ey Prtha'nın oğlu, seni alçaitan bu güçsüzlüğe teslim olma. Bu 
sana yakışmıyor. Bu yufka yürekliliği bırak ve ayağa kalk, Ey 
düşmanını cezalandıran. 

ACIKLAMA 
Arjuna'ya burada Prtha'nın oğlu diye hitab edilmektedir. Prtha, 
Krşı:ıa'nm babası Vasudeva'nın kızkardeşiydi. Bu sebepten dolayı ,  
Arjuna'nın Krşı:ta i l e  kan bağı vardı.  Eğer bir kşatriyanın oğlu 
savaşmaktan kaçarsa kşatriyalığı sadece isimde kalır, ve eğer bir brahman 
günahsal işler yaparsa brahmanlığı sadece isimde kalır. Bu gibi 
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bnihmanlar ve k.şaıriyalar babalarının hayırsız evlatlarıdır, bu bakımdan 
Krşr:ı.a, Arjuna'nın hayırsız bir k.şatriya oğlu haline gelmesini 
istemiyordu. Arjuna, Krşı::ı.a'nın en iyi arkadaşıydı, ve Krşr:ı.a savaş 
arabasında ona rehberlik etmekteydi, fakat bütün bunlara rağmen 
Arjuna eğer savaşmayı reddederse korkakça bir davranışta bulunmuş 
olacaktı.  Bu sebepten dolayı Krşr:ı.a, Arjuna'ya böyle bir tavırın 
kişiliğine hiç uymadığını söylemektedir. Arjuna burada, ailedeki en 
saygıdeğer kişi olan Bişma için bu yüce gönüllü tavrı takındığını 
savunabilirdi, fakat Krşr:ı.a böyle bir yüce gönüllülüğün sadece yufka 
yüreklilik olduğunu düşünmekteydi. Böyle bir sahte yüce gönüllülük 
otoriteler tarafından onaylanmaz. &.ı bakımdan, Arjuna gibi doğrudan 
doğruya Krşı::ı.a'nın rehberliğine sahip kişilerin böyle bir yüce 
gönüllülükten, veya şiddet karşıtı tavır takınmaktan uzak durması 
gerekir. 

4 
� � I 

"'q ıfıqı:ıı:ı� � � � il"� 1 

�'q': qfü<fıfB!ıfi:ı '{\l11�fqfhtq'1 l l'J l l  

arjuna uvaca 
kathariı bhişmam aham saiıkhye 

dronariı ca madhusüdana 
işubhi� pratiyotsyö.mi 

püjö.rhö.v ari-südana 

arjuna� uvaca-Arjuna şöyle dedi; katham-nasıl; bişmam-Bişma; 
aham-ben; saiıklıye-dövüşte; droı:ıam-Droı:ıa; ca--de-da; madhu
südana-Ey Madhu'yu öldüren; işubhi�-oklarla; pratiyotsyö.mi-karşı 
saldırıda bulunacağım; püjö.-arhau-tapılmaya layık; ari-südana-Ey 
düşmanları öldüren. 

CEVİRİ 
Arjuna şöyle dedi: Ey düşmanları öldüren, Ey Madhu'yu öldüren, 
Bişma ve Drona gibi saygıdeğer kişilere karşı bu savaşta nasıl yay 
çekebilirim? 

ACIKLAMA 
Büyükbaba Bişma ve öğretmen Dronaçarya gibi saygıdeğer kişilere 
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daima saygı gösterilmelidir. Onlar saldırsalar bile onlara karşı saldırıya 
geçilmemelidir. Hatta onlarla münakaşa bile edilmemesi gerekir. Onlar 
bazen sert bir davranısta bulunsalar bile sert bir sekilde onlara karsı 
koyulmamalıdır. Duruİn böyle iken Arjuna onlara karşı nasıl saldırıda 
bulunabilirdi ? Krşı:ıa, büyükbabası Ugrasena'ya, veya öğretmeni 
Sandipani Muni'ya saldırabilir miydi? Bunlar, Arjuna'nın Krşı:ıa'ya 
sunduğu bazı tartışma konularıydı. 
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gurün ahatva hi mahanubhavan 
5reyo bokturiı baikşyam apiha loke 

hatvartha-kamariıs tu gurün ihaiva 
bufıjiya bogan rudhira-pradigdluin 

gurün-yüce kişiler; ahatva-öldürmemek; hi-kesinlikle ; maha
anubhavan-büyük ruhlar; 5rey�-daha iyi; boktum-yaşarndan zevk 
almak; baikşyam-dilenerek; api-bile; iha-bu yaşamda; loke-bu 
dünyada;  hatva-öldürmek; artha-kazanç ; kaman-arzulamak; 
tu-fakat; gurün-yüce kişi ler; iha-bu dünyada; eva-kesinlikle; 
bufıjiya-kişi zevk almalı; bogan-zevk veren şeyler; rudhira-kan; 
pradigdhan-lekelenrniş. 

CEVİRİ 
Benim öğretmenlerim olan bu büyük ruhların hayatları pahasına 
dilenerek yaşamam daha iyi olur. Dünyevi bir kazanç peşinde 
olsalar bile onlar saygıdeğer insanlardır. Eğer onları öldürürsek 
zevk aldığımız herşey onların kanlarıyla lekelenecektir. 

ACIKLAMA 
Kutsal metinlere göre, igrenÇ işlerle meşgul olan ve iyiyi kötüden 
ayırdetme duygusunu kaybetmiş olan bir öğretmen alçaklığa eğilimlidir. 
Bişma ve Drona, maddi sebepler yüzünden Duryodhana'nın yanında 
yer almak zorunda kalmışlardı, bununla beraber, sadece maddi 
düşünceler yüzünden böyle bir durumu kabul etmeleri gerekmezd i .  
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Bu durumda, öğretmenliğin şerefini kaybetmişlerdi. Fakat Arjuna, 
herşeye rağmen onları saygıdeğer kişiler olarak görmekte ve onları 
öldürerek kazanacağı maddi zenginlikten zevk almayı, kanla 
lekelenmiş ganimetlerden zevk alamaya benzetmektedir. 
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na caitad vidma� kataran no gariyo 
yad vajayema yadi va no jayeyuh 

yan eva hatva najijivişamas 
te 'vasthit� pramukhe dhartarQşp-a� 

na-ne d e ;  ca-<le-da; e tat-bu ;  vidmah-bi liyor muyuz ? ;  
katarat-hangi; na�-bizim için; gariya�--daha iyi; yat va-ne de; 
jayema-fe thedeb i l ir iz ; yadi- e ğ e r ;  u'.i-v e y a ;  nah-biz; 
jayeyuh-fethederler; yan-onlar; eva-kesinlikle; hawa-öldürerek; 
na- a s l a ;  jijivişiima�-yaşamak i s t e r i z ; t e-hepsi; 
avasthitiıh-bulunmaktalar; p r a m u k h e--önlerde; 
dhartariiştr�-Dhrtaraştra'nın oğulları. 

CEVİRİ 
Onları yenmeli miyiz yoksa onlara yenilmeli miyiz? Hangisinin 
daha hayırlı olduğunu bilemiyoruz. Bu savaş alanında karşımıza 
dikilmiş olan Dhrtaraştra'nın oğullarını öldürdüğümüz zaman 
yaşamdan zevk alamıyacağız. 

ACIKLAMA 
Savaşmak kşatriyaların görevi. olmasına rağmen Arjuna, savaşarak 
gereksiz bir şiddet riskine mi gireceğini, yoksa herşeyden vazgeçip 
dilenerek yaşamayı mı tercih edeceğini bilemiyordu. Eğer düşmanını 
yenemezse.  dilenerek yaşaması kaçınılmazdı. Hangi tarafın zafer 
kazanacağı belli değildi, çünkü her iki taraf da bu savaştan zaferle 
çıkabilirdi.  Zafer onları bekliyor olsa bile (bunun sebebi belliydi)  
eğer bu savaşta Dhrtaragra'nın oğulları ölürse yaşam onların 
yokluğunda çekilmez olacaktı. Böyle bir durum ise onlar için bir 
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başka yenilgi sayılırdı. Arj una'nm aklından geçen bütün bu 
düşünceler, onun hem Tanrıya adanmış büyük bir kul olduğunun, 
hem de oldukça aydınlanmış bir insan olarak aklı ve duyguları üzerinde 
tam bir hakimiyet kurabildiğinin açık bir ispatıydı. Kraliyet ailesinde 
doğup büyümüş bir insan olarak dilenerek yaşamayı isteyebilmesi de 
onun ne kadar bağımsız bir insan olduğunun belirtisidir. Sri Krşı:ıa'nın 
(onun manevi öğretmeni) öğreti dolu sözlerinden de anlaşıldığı gibi 
Arjuna'nm bu nitelikleri inancıyla birleşince onun tam anlamıyla 
faziletl i  bir insan olduğu belli oluyordu. Sonuç olarak, Arjuna 
özgürlüğüne kavuşmaya uygun bir insandı. Duyu kontrolü 
başarılamadan kişinin bilgi platformuna yükselebilme şansı yoktur; 
bilgi ve teslimiyet olmadan da kişinin özgürlüğe ulaşma şansı yoktur. 
Arjuna bu niteliklere sahipti ve bu nitelikleri sayesinde maddi 
sorunların üstesinden gelebilirdi. 
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karpanya,doşopahata,svabiiva� 
prcchami tviiriı darma,sammüı;lha,cetii� 

yac chreyah syiin niscitariı brühi tan me 
sişyas te 'hariı siidhi miiriı tviiriı prapannam 

karpary.ya-sefillikten; doşa-zayıflık yüzünden; upahata-etkisi altında 
kalmak; sva,biiva�-karakter özell ikleri ;  prcchami-soruyorum; 
tviim-Sana; darma-din; sammüçlha-aklım karıştı; cetii�-, kalpte; 
yaı:--ne ; sreyah-pekiy i ;  syat-olabi l i r ;  niscitam-güvenle; 
brühi-anlat ;  tat-o; me-bana ; sişyah-mürid;  te-Senin; 
aham-ben;  siidh.i-sadece öğret ;  marn-bana; tvam-Sana; 
prapannam-teslim oluyorum. 

CEVİRİ 
Bu sefil zayıflığım yüzünden görevim konusunda aklım karıştı ve 
bütün sakinliğimi kaybettim. Bu durumda, benim için neyin en 
hayırlı olduğunu, Senin öğrencin ve Sana teslim olmuş bir ruh 
olarak yine Sana soruyorum. Lütfen bana gerekeni öğret. 
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ACIKLAMA 
Doğanın yapısı gereği, maddi faaliyet sisteminin tümü herkes için bir 
şaşkınlık kaynağı oluşturur. Her adımda yanılgıya düşeriz ve bu da 
bizi yaşamın amacına ulaşmamız için bize rehberlik edecek bir manevi 
öğretmene yaklaştırır. Bütün Vedik literatürü, isteğimiz dışında gelişen 
ve bizi sasırtan bu sorunlardan kurtulabilmemiz icin deha sahibi bir 
manevi Öğretmene yaklaşmamızı tavsiye eder: Maddi yaşamda 
deneyimlediğimiz bu şaşkınlıklar, birisi tarafından başlatılmadığı halde 
çıkan orman yangınlarına berızer. Aynı şekilde, bu maddi dünyanın 
durumu da bizim isteğimiz dışında çıkan bir kargaşa gibidir. Hiçkirnse 
yangın çıksın istemez, fakat yangınlar çıkar ve bizi şaşkınlığa sürükler. 
Bu sebepten dolayı, Vedik hikmeti, yaşamdaki şaşkınlıkları çözmemiz 
ve bu çözüm bilimini anlamamız için gurular zinciriyle gelen bir 
manevi öğretmene yaklaşmamızı bize tavsiye eder. Deha sahibi bir 
manevi öğretmenin rehberliği altında bulunan kişinin herşeyi bilmesi 
gerekir. Bu bakımdan kişi, maddi şaşkınlıklar içinde bocalıyacağına 
bir manevi öğretmene yaklaşmalıdır. Bu dizelerin anlamı budur. 

Maddi şaşkınlıklar içinde bulunan kişi kimdir ? Bu kişi yaşamın 
sorunlarını anlamaz. Brhad-ıirar).yaka Upanişad' da (3 .8 . l  O) şaşkınlık 
içindeki kişi şöyle tasvir edilir: yo va etad akşarariı gargy avidiwasmal 
lokat praiti sa kTPaDC0 . "Bir insan olarak yaşamın sorunlarını çözemiyen 
ve benlik idraki bilimini anlamadan, bu dünyadan bir hayvan gibi 
geçip giden kişidir." insan vücudunda yaşamak, yaşamın sorunlarını 
cözmek için bir canlı varlığın kullanabileceği en değerli fırsattır; bu 
sebepten dolayı, bu fırsatı gerektiği gibi kullanamıyan kişi ahmaktır. 
Bununla beraber, yaşamın tüm sorunlarını çözebilmek için vücudunu 
kullanabilecek kadar zeki olan kişiler, veya brahmar).iar bunu 
başarabilirler. Ya etad akşarariı gıirgi vidiwasmal lokat praiti sa brahmar:ıa}ı. 
KTPar).aiar, yani dert içindeki kişiler, yaşamın maddi kavramları içinde 
aileye, topluma, memlekete, vs. fazlasıyla düşkün olmaları yüzünden 
vakitlerini boşa harcarlar. Kişi, ailesine, yani karısına, çocuklarına ve 
diğerlerine "deri hastalığı" bağıyla kendisini bağımlı hisseder. Bir 
kTPar).Q ailesini ölümden koruyabileceğini düşünür, veya ailesini, veya 
toplumu ölümün eşiğinden kurtarabileceğini düşünür. Aileye bağlılık, 
yavrularına gereken ihtimamı gösteren hayvanlarda bile vardır. Fakat, 
zeki bir insan olan Arjuna, şaşkınlığının sebebinin, aile fertlerine 
olan sevgisinden ve onları ölümden korumak istemesinden 
kaynaklandığını anlamıştı. Görevi olan savaşmanın kendisini 
beklediğini bilmesine rağmen sefil zayıflığı yüzünden bu görevini yerine 
getiremiyeceğini de biliyordu. Bu sebepten dolayı, Krşı:ıa'dan bu soruna 
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kesin bir çözüm bulmasını istiyordu. Bu bakımdan, kendisini bir 
öğrenci olarak Ona sundu. Arkadaşça konuşmalara son vermek istedi. 
Çünkü öğretmen ve öğrenci arasında geçen konuşmalar ciddi 
olmalıdır. Ve Arjuna burada, tanınmış manevi öğretmeniyle arasında 
ciddi bir konuşma geçmesini istemektedir. Bu sebepten dolayı, Krşı::ıa, 
Bagavad,gita biliminin özgün manevi ögretmeni ve Arjuna da Giul'yı 
anlıyan ilk öğrencidir. Arjuna'nın Bagavad,gitii' yı nasıl anladığı 
Gitii'nın kendisinde belirtilmiştir. Bununla beraber, bazı ahmak ve 
kötü düşünceli entellektüeller, kişinin şahıs olarak Krşı::ıa 'ya değilde 
"Krşı::ıa'nın içinde doğmamış olana" sunulmaya ihtiyacı olduğunu 
savunurlar. Halbuki, Krşı::ıa'nın içiyle dışı arasında bir fark yoktur. 
Ve bu anlayış duygusundan yoksun olarak Bagavad,gitii' yı anlamaya 
çalışan kişi en büyük ahmaktır. 
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na hi prapa5yami mamiipanudyad 
yac cokam ucchoşanam indriyanam 

avapya bümiiv asapatnam yddlıam 
rajyariı suranam api cadhipatyam 

na-yapma; hi-kesinlikle; prapa5yami-görüyorum; mama-benim; 
apanudyat- k o v m a k ; yat- y a p a n ; sokanı-yakınına; 
ucchoşanam-kuruyor; indriyar:Wm-<luyuların; avapya-dde etmek; 
bümau--dünya üzerinde; asapatnam-rakipsiz; rddlıam-refah dolu; 
rajyam-krall ık ;  suranam-yarıtanrıların; api-bile ; ca--de,da; 
adhipatyam-yücelik. 

CEVİRİ 
Duygularımı kurutan bu üzufltüden kurtuluş yolu bulamıyorum. 
Bu dünyada, cennetteki yarıtanrıların hükümdarlığı gibi rakipsiz 
ve refah dolu bir krallık kursam bile bu dertten kurtulamam. 

ACIKLAMA 
Arjuna, ahlaki değerler ve dini ilkeler hakkında birçok tartışma 
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konuları ortaya atıyor olmasına rağmen manevi ögretmeni Rab Sri 
Krşı:ıa'nm yardımı olmaksızın gerçek sorununu çözmekten aciz 
görünmektedir .  O, tüm varlığını kurutan bu sorunlardan 
kurtulabilmesi için o sözümona bilgisinin bir işe yaramadığını, ve 
Rab Krşı:ıa gibi bir manevi öğretmenin yardımı olmaksızın bu sorunu 
tek başına çözemiyeceğini anlamıştı. Akademik bilgiye sahip olmak, 
tahsilli olmak, yüksek mevkide bulunmak, vs. gibi şeyler yaşamın 
sorunlarını çözmek bakımından bir işe yaramaz; yardım, sadece Krşı:ıa 
gibi bir manevi öğretmenden gelebilir. Bu sebepten dolayı, sonuç 
olarak diyebiliriz ki, yaşamın sorunlarını, ancak yüzde yüz Krşı:ıa 
şuurunda olan deha sahibi bir manevi öğretmen çözebilir. Rab 
Caitanya'nın dediği gibi, Krşı:ıa şuuru biliminde uzmanlaşmış kişi, 
toplumsal konumu ne olursa olsun gerçek manevi öğretmendir. 

kiba vipra , kiba nyasi , südra kene naya 
yei krşr�lHattva,vettii , sei 'guru' haya 

"Kişi ister vipra (Yedik hikmeti hakkında öğrenim görmüş kişi) olsun, 
ister düşük bir ailede doğmuş olsun, isterse de feragat içinde yaşamını 
sürdürüyor olsun farketmez; kişi eğer Krşı:ıa biliminde uzmanlaşmışsa 
mükemmel bir manevi öğretmendir." ( Caitanya Caritiimrta, Madhya 
8. 1 28 )  Bu bakımdan, Krşı:ıa şuuru biliminde uzmanlaşmamış olan 
hiçkimse mükemmel manevi öğretmen değildir. Yedik literatürü bu 
konuda şöyle der: 

şat,karma,nipuryo vipro 
mantra,tantra,visaradah 

avaİŞJ'.UlVO gurur na syad · 
vaişnaval:ı foa,paco guru� 

"Yedik bilgisinin her konusunda uzmanlaşmış , öğrenim görmüş bir 
brahma�, Vaişnava, veya Krşı:ıa şuuru biliminde uzmanlaşmadan 
manevi öğretmen olmaya müsait bir hale gelemez. Fakat, düşük sınıf 
bir ailede dünyaya gelmiş bir kişi, eğer Yaişnavaysa, veya Kfşı:ıa şuuruna 
sahip bir insansa manevi öğretmen olabilir." (Padma Purana) 
Maddi varoluşun sorunları, yani doğum, yaşlılık, hastalık ve ölüm 
zenginlik veya ekonomik gelişmeyle çözümlenemez. Dünyanın çeşitli 
yerlerinde yaşam için gerekli herşeye sahip, ekonomik bakımdan 
gelişmiş ve zengin olan _bir çok devlette bile maddi varoluşun sorunları 
mevcudiyetini korur. insanlar çeşitli yollarla barış aramaktadırlar, 
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fakat gerçek mutluluk, sadece Krşna'nm gerçek temsilcisi olan Krşna 
şuurundaki b!r manevi öğretmen aracılığıyla, Krşı:ıa'ya, veya Bagavad, 
gitı'i'ya, veya Srimad,Bagavatam'a danışılarak bulunabilir. 

Eğer, kişinin ailevi, toplumsal, milli, veya uluslar arası sorunlardan 
yakınmasını ekonomik gelişme ve maddi konfor önleyebilseydi 
Arjuna, "Bu dünyada cennetteki yarıtanrıların hükümdarlığı gibi 
rakipsiz ve refah içinde bir krallık kursam bile bu dertten kurtulamam" 
demezdi. Bu sebepten dolayı o, çözümü Krşı:ıa şuuruna sığmmakta 
bulmuştur, çünkü barış ve ahenke ulaşmanın tek yolu budur. 
Ekonomik gelişme ve dünya üzerinde kurulan hakimiyet maddi 
doğadan gelebilecek bir afetle her an sona erebilir. Bugünlerde,  
insanların diğer gezegenlere ulaşmaya calışması gibi, daha yüksek 
gezegen sistemlerine ulaşmak için girişilen çalışmalar da bir dokunuşta 
heba olabilir. Bagavad,gitli bu konuda şöyle der: "Dini faaliyetlerin 
kredisi bittiği zaman kişi, mutluluğun zirvesinden yaşamdaki en düşük 
konuma geri düşer." Dünyadaki bir çok politikacı bu yolla iktidardan 
düşmüştür. Bu gibi düşüşler sadece daha cok yakınmalarm ortaya 
çıkmasma sebep olur. 

Bu bakımdan, eğer yakınmalarımızı d izginlemek istiyorsak 
Arjuna'nın yaptığı gibi Krşı:ıa'ya sığmmalıyız. Arjuna, Krşı:ıa'dan 
sorununa kesin bir cözüm bulmasını istemistir, cünkü Krsna suuruna 
giden yol budur. 

. . . . . . . 
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saii.jaya uvaca 
evam uktva hrsike5am 

gudake5ah parantapah 
na yotsya iti govindam 

uktva tüşnim babhüva ha 

saii.jayah uvaca-Safijaya şöyle dedi; evam-böylece; uktvı'i-söyliyen; 
hrşikesam-du yu lar ın efend is i  Krşna;  gu(lılkesah---cehaleti 
dizginlemekte usta olan Arjuna; parantapah-düşmanları cezalandıran; 
na yotsye-dövüşmüyeceğim; iti-böylece ; govindam-duyulara zevk 
ve ren Krşı:ıa ;  uktva-ded i ;  tüşnim-sessiz ;  babhüva-oldu; 
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ha-kesinlikle. 

CEVİRİ 
Safijaya şöyle dedi: Düşmanlarının cezalandırıcısı Arjuna bunları 
söyledikten sonra, "Ben dövüşmiyeceğim Govinda" dedi ve sustu. 

ACIKLAMA 
Arjuna'nın dövüşmiyeceğini 've savaş alanından bir dilenci olarak 
ayrılacağını duyan Dhrtaraşçra çok sevinmiş olmalıydı. Fakat, Sanjaya 
burada Arjuna için "düşmanlarının cezalandırıcısı ( prantapah) "  
hitabını kullanarak onun bu sevincini kursağında bırakmıştır. Fakat, 
Arjuna o sırada aile sevgisinden kaynaklanan gereksiz bir üzüntüye 
kapılarak yüce manevi öğretmen Krşı:ıa'ya kendisini öğrenci olarak 
teslim etmişti. Bu ise, Arjuna'nın bir süre sonra bu aile sevgisinden 
kaynaklanan gereksiz yakınmalardan kurtularak mükemmel bir benlik 
idrakiyle, yani Krşna şuuruyla savaşacağına delaletti. Arjuna, Krşı:ıa 
tarafından aydınlatılarak sonunda savaşacağı için Dhrtaraşçra'nın 
sevinci yarıda kalmıştı. 

1 0  
� �: 4iH1f:M llrnf 1 

A •Fi'ı � wi'ı ıf � f ffi <:Fa flı � <f"I': m 0 ı ı 

tam uvaca hrsikesah 
prahasanr{ iva bhİirata 

senayor ubhayor madhye 
vişidantam idam v<.U:ah 

tam-ona; uvaca-dedi ;  hrşikesa�-duyuların efendisi Krşı:ı.a; 
prahasan-gülümseyerek; iva-öylece; bharata-Ey Bharata'nın 
torunu ( Dhrtaraşçra} ;  senayoh-orduların; ubhayoh-her iki gurubun; 
madhye-aras ınd a ;  vişidantam-yakınan kişiye ; i dam-şu; 
vacah-sözleri . 

CEVİRİ 
Ey Bharata'nın torunu, o anda iki ordunun arasında gülümseyerek 
duran Krşı:ıa, üzüntüden yıkılmış olan Arjuna 'ya şunları söyledi. 
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ACIKLAMA 
İki yakın arkadaş Hrşıkesa ve Guc;lakesa arasında geçen konuşma 
devam etmekteydi . Arkadaş olarak her ikisi de aynı seviyedeydi, 
fakat bir tanesi gönüllü olarak diğerinin öğrencisi olmuştu. Arkadaşı 
öğrencisi olmayı tercih ettiği için Krşı:ıa gülümsemekteydi. O, Tanrı 
olarak herkes için herzaman en yüce öğretmen konumunda olmasına 
rağmen, adanmış kulunun isteği üzerine arkadaş, oğul, veya sevgili 
rolünü hemen üştlenerek öğrenciyle öğr.�tmen arasında olması gereken 
bir ciddiyetle konuşmaya başlamıştır. Oğretmen ve öğrenci arasında 
geçen bu konuşma iki ordunun arasında yapıldığı için bundan herkes 
yararlanmıştır. Bu sebepten dolayı, Bagavad,gita'da geçen konuşmalar, 
belli bir kişi, toplum, veya cemaat için değil, fakat dost, veya düşman 
olan herkesin bundan eşitçe yararlanabilmesi içindir. 
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sri,bagavan uvaca 
a5ocyan anva5ocas tvariı 

prajfıii,vadariıS ca b�ase 
gatdsün agatdsüriıS ca 

nanu5ocanti parl{Ütah 

sri,bagavan uvaca-Tanrının Yüce Ş ahs ı  şöyle ded i ;  
a5ocyan-yakınma ya  d e ğ m i  y e c e k ;  anva5ocah-yakmıyorsun; 
tvam- s e n ;  prajfüi,vadan-b i lg i l i  söz l e r ;  c a-de,da; 
başase-konuşuyor ; gata-kayıp ;  asün-yaşam; agata-geçmedi; 
asün-yaşam;  ca--de,da; n a-asla; anu5ocant i-yakınmak; 
parl{Ü�-bilgili. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi: Terbiyeli bir şekilde konuşurken 
üzülmeye değmiyecek şeyler için üzülüyorsun. Akıllı kişiler, ne 
canlılar ne de ölüler için yakınırlar. 

ACIKLAMA 
Tanrı burada bir an önce öğretmen kimliğine bürünüp öğrencisine 
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ahmak diye hitab ederek azarlamaktadır. Tanrı şöyle demektedir: 
"Bilgili bir adammış gibi konuşuyorsun, fakat bilgili olmayı bilmiyorsun. 
Bilgili olmak, vücudun ve ruhun ne olduğunu bilmektir. Bunu bilen 
kişi vücudun canlı, veya ölü halinden yakınmaz." Gelecek bölümlerde 
açıklanacağı gibi, bilgi, maddeyi, ruhu ve her ikisini kontrol edeni 
bilmek demektir. Arjuna, dmi ilkelerin politika, veya sosyoloj iden 
daha önemli olduğunu savunurken maddeyi, ruhu ve Yüce Tanrıyı 
bi lmenin bazı dini formüllerden daha önemli olduğunu bilmiyordu. 
Bunları bilmediği için kendisini bilgil i  birisiymiş gibi gösteremezdi. 
Çok bilgili bir insan olmadığı için de yakınmaya değmiyecek şeylerden 
dolayı yakınmaktaydı. Vücut doğmuştur ve bugün ya da yarın, er 
veya geç ölecektir, dolayısıyla vücut ruh kadar önemli değildir. Bunu 
bilen kişi gerçek anlamda bilgili kişidir ve maddi vücudun durumundan 
kaynaklanan yakınmalara kapılmaz. 

1 2  
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na tv evahariıjatu nasariı 
na tvariı nemejanadhipah 

na caiva na bavişyarna� 
sarve vayam ata� param 

na-asla; tu-fakat; eva-kesinlikle; aham-ben; jatu-her an; 
rıa---0lmadı ;  asam-varolmak; na-değil; tvam-sen; na-değil; 
ime-bütün bunlar; jana-adhipah-krallar; na-asla; ca-de-da; 
eva-kesinlikle ; n a-d e ğ i l ;  bavişya�-varolacak; s arve  
ııayam-hepimiz; a� param-bundan sonra. 

CEVİRİ 
Benim, senin ve bütün bu kralların var olmadığı bir zaman asla 
olmadı, gelecekte de olmayacak. 

ACIKLAMA 
Vedalarda, SvetaSvatara UpaniŞad1 da olduğu kadar Katha Upanişad1da 
söylendiğine göre, Tanrının Yüce Şahsı, bireysel çalışmalarına ve 
çalışma tepkilerine göre çeşitli ortamlardaki sayısız canlı varlıkların 
yaşamlarını sürdüren kişidir. Tanrının Yüce Şahsı aynı zamanda bütün 
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parça olarak her canlı varlığın kalbinde yaşar. Aynı Yüce Tanrıyı 
içinde ve dışında görebilen ermiş insanlar ebedi ve mükemmel barışa 
ulaşırlar. 

nityo nityanariı cetana.s cetananam 
eko bahünariı yo vidadhati kaman 

tam·atma,sthariı ye 'nupa.Syanti diras 
tesariı santih sasvati netaresam 

· · ( Katha Upanişad 2 .2 . 1 3 )  

Arjuna'ya verilen Vedik hakikatin aynısı, aslında az bir bilgiye 
sahip olup da kendilerini bilgili göstermeye çalışan herkese verilmiş 
bir derstir. Burada Tanrı tarafından açıkça belirtildiğine göre, Kendisi, 
Arjuna ve savaş meydanında toplanmış olan kralların hepsi ebedi 
bireysel varlıklardır, ve Tanrı, gerek koşullanmış gerekse özgür 
ortamlarında canlı varlıkların yaşamlarını sürdürebilmelerini mümkün 
kılar. Tanrının Yüce Şahsı, Yüce Şahıs olarak; Arjuna, Tanrının 
ebedi yakını olarak, ve orada toplanmış olan bütün krallar, ebedi 
bireysel şahıslar olarak orada bulunmaktaydılar. Hem geçmişte birey 
olarak yaşamışlardı, hem de ebediyen şahıs olarak kalacaklardı. Onlar 
geçmişte de bireyseldiler ve gelecekte de bireysellikleri kesintiye 
uğramaksızın devam edecekti. &.ından dolayı, hiçkimse için yakınmaya 
gerek yoktu. 
Maya, veya yanıltıcı örtü tarafından elinden alınmış olan özgürlüğüne 
tekrar kavuşan bireysel ruhun gayrişahsi Brahmana karışarak bireysel 
varlığını kaybedeceğini savunan Maya.vadi teorisi yüce otorite Rab 
Krsna tarafından burada cürütülmektedir. Ve sadece kosullanmıs 
dı:ti-�mda bireysell iğin · düşünülebi leceği teorisi de kabuİ  
edilmemektedir. Upanişadlar'da da onaylandığı gibi, gerek Tanrının 
gerekse diğerlerinin bireyselliğinin gelecekte de ebediyen süreceğini 
Krsna burada acıkca belirtmektedir. Krsna'nın bu acıklaması 
otor.itelidir çünkü Krşı:ıa yanıltıcı birşey sÖyİemez. Eğer hireysellik 
önemli bir kavram olmasaydı Krşı:ıa geleceği bile vurguluyarak bu 
konuyu bu kadar pekiştirmezdi. Bununla beraber, ,  Maya.vadiler, 
Krşı:ıa'nm bahsettiği bireyselliğin ruhsal değil maddi olduğunu iddia 
edebilirler. Bireyselliğin maddi bir kavram olduğunu bile iddia edebilen 
birisi Krşı:ıa'nın bireyselliğini nasıl ayrımsıyabilir? Krşr:ıa, bireyselliğini 
geçmişte tescil etmekte ve gelecekte de onaylamaktadır. Tanrı, 
bireyselliğini birçok yolla onaylarken gayrişahsi Brahmanın Ona göre 
ikinci planda olduğunu da beyan etmektedir. Krşı:ıa ruhsal bireyselliği 
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ebediyen var eder, eğer O ,  bireysel bir şuura sahip sıradan bir varlık 
olarak kabul edilseydi Onun �agavad-gitii'sı otoriteli bir kutsal metin 
olarak hiçbir değer taşımazdı. insana mahsus zayıflığın dört kusurunu 
taşıyan sıradan birisi öğrenmeye değecek birşey öğretemez. Gita bu 
gibi literatürlerin çok üzerindedir. Saflıktan yoksun olan hiçbir kitap 
Gitii ile kıyaslanamaz. Krşı:ı.a sıradan birisiymiş gibi ele alınırsa Gita 
bütün önemini kaybeder.  Maya.vadiler burada bahsi geçen 
coğulculuğun basmakalıp ve vücutla ilgili olduğunu iddia edebilirler. 
Fakat, vücut kavramı bu dizelerden hemen önce Tanrı tarafından 
yerilmişti. Canlı varlıkların vücutsal kavramını yerdikten sonra Krşı:ı.a 
nasıl olur da vücut hakkında basmakalıp bir öneri ortaya atabilir? �u 
sebepten dolayı, bireysellik ruhsal alanda varolur ve bu gerçek Sri 
Ramanuja ve diğer büyük açaryalar tarafından onaylanmıştır. Gitii'nın 
birçok yerinde açıkça belirtildiği gibi, bu ruhsal birysellik sadece 
Tanrıya adanmış kullar tarafından anlaşılabilir. Tanrının Yüce Şahsı 
Krşı:ı.a'ya haset edenler bu büyük literatüre gerektiği gibi yaklaşamazlar. 
Adanmamış birisinin Gitii öğretilerine yaklaşması, bal kavanozunun 
dışını yalıyan bir arının durumuna benzer. Birisi gelip kavanozun 
kapağını açıncaya kadar balın tadını alamaz. Aynı şekilde, Bagavad
gita'nın mistisizmi sadece adanmış kullar tarafından anlaşılabilir ve 
Dördüncü Bölümde de belirtileceği gibi başka hiçkimse bunun tadını 
alamaz Tanrının varlığına haset edenler Gitii'ya dokunamazlar bile. 
Dolayısıyla, Gitii 'nın Maya.vadi açıklaması tüm hakikatın en yanıltıcı 
şekilde sunulmuş halidir. Rab Çaitanya, Maya.vadiler tarafından 
yazılmış Gitii yorumlarının okunmasını yasaklamıştır ve Maya.vadi 
felsefesinin anlayışına yönelen kişinin Gitii'nın esas gizemini anlama 
kudretini yitireceği konusunda uyarıda bulunmuştur. Bireysellik eğer 
deneyime dayanan bu maddi alemle ilişkili olsaydı Tanrının öğretide 
bulunması gerekmezdi. Bireysel ruhun çoğulluğu ve Tanrı bunun 
ebedi sebebidir ve yukarıda bahsedildiği gibi bu hakikat Vedalar 
tarafından onaylanmıştır. 
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dehino 'smin yatha dehe 
kaumö.rariı yauvanariı jara 
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tathii dehantara,praptir 
dhiras tatra na muhyati 

dehi�-vücutlanmış olanın; asmin-bunda ;  yatha-olarak; 
dehe-vücu t . içinde ; kaumaram-ergenlik; yauvanam-gençlik; 
jara-yaşlılık; tatha-aynı şekilde; deha,antara-vücudun değişimi; 
prapti�-başarı; dhira�-kendine hakim; tatra-bunun üzerine ; 
na-asla; muhyati-aklın karışması. 

CEVİRİ 
Vücutlanmıs ruhun, vücut ic.erisinde sürekli olarak cocukluktan 
gençliğe ve yaşlılığa geçmesi. gibi, bireysel ruh ölüm. ile birbaşka 
vücuda geçer. Ayık kişinin aklı böyle bir değişiklikten dolayı 
karışmaz. 

ACIKLAMA 
Her canlı varlık bireysel bir ruh olduğu için her ruh her an vücut 
değiştirmekte ve bazen çocuk olarak, bazen genç olarak ve bazen de 
yaşlı birisi olarak tezahür etmektedir. Bununla beraber, aynı ruh,can 
hiç değişmeksizin aynı vücut içerisinde var olur. Bu bireysel ruh, 
sonunda ölüm yoluyla vücut değiştirerek birbaşka vücuda transfer 
olur. Maddi, veya ruhsal bakımdan gelecek doğuşlarında birbaşka 
vücut edineceklerinden dolayı, Arjuna'nın, ölmelerinden endişe 
duyduğu Bişma ve Drona için yakınmasını gerektiren bir sebep yoktu. 
Tam tersine, onlar yaşlı vücutlardan genç vücutlara transfer olarak 
enerj ilerini tazeliyecekleri için sevinmesi gerekirdi. Bu gibi vücut 
değiştirişler, kişinin yaşamı boyunca yaptığı işlere göre kişiye acı veya 
zevk verebilir. Asil ruhlar olan Bişma ve Droı::ı.a, gelecek yaşamlarında 
maddi vücutlarından en üst düzeyde zevk alabilecekleri, en azından 
cennetsel vücutlar olmak üzere, büyük bir ihtimalle ruhsal vücutlara 
sahip olacaklardı. Dolayısıyla, her iki durumda da yakınmak için bir 
sebep yoktu. .. 

Maddi ve ruhsal doğa, Ustünruh ve bireysel ruhun meşruluğu 
hakkında mükemmel bilgiye sahip olan herkese dira, yani ayık insan 
denir. Böyle bir insan vücut değişimi tarafından yanılgıya sürüklenmez. 
Ruh,canın birliğini savunan Maya.vadi teorisi, ruh,canın parçalara 
bölünmezliği kavramıyla ele alınamaz. Çeşitli bireysel ruhların 
parçalara bölünebilirliği teorisi, Yüce Ruhun değişmezlik ilkesine aykm 
olarak Yüce Tanrıyı bölünebilir, veya değişebilir yapar. Gita'da 
onaylandığı gibi Yüce Tanrının parça bütünleri ebediyen varolurlar 
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( saruitana) ,  ve bunlara, "maddi doğaya düşmeye eğilimli" anlamına 
gelen kşara denir. Bu parça bütünler ebedidir ve bireysel ruh özgürlüğe 
ulaştıktan sonra bile aynı parça olarak var olmaya devam ederler. 
Fakat, özgürlüğüne kavuşan bireysel ruh Tanrının Şahsıyla beraber 
bilgi ve saadet dolu bir yaşam sürer. Bu yansıma teorisi, Pa,ramatma 
olarak bilinen ve .. her bireysel vücutta mevcut bulunan Ustünruh 
icin de geçerlidir. Ustünruh bireysel canlı varlıktan farklıdır. Gökyüzü 
suya yansıdığında bu yansıma güneşi, ayı, yıldızları temsil eder. Bu 
örnekte yıldızlar canlı varlıklara ve güneş ve ay Yüce Tanrıya 
benzetilebilir. Bur�da da bireysel parça ruh, Arjuna tarafından, ve 
Yüce Ruh ise Rab Srı Krsna tarafından temsil edilmektedir. ·Dördüncü 
Bölümün başında da beİiİtildiği gibi, onlar aynı seviyede değillerdir. 
Arjuna eğer Krşı:ıa ile aynı seviyede olsaydı ve Arjuna, Krşı:ıa'dan 
üstün olsaydı aralarındaki öğreten ve öğrenen il işkisi anlamını 
kaybederdi .  Eğer her ikisi de yanıltıcı enerj i (maya) tarafından 
yanıltılabilir olsaydı birin.in öğreten diğerin.in. öğrenen olmasına gerek 
kalmazdı. Böyle bir öğreti hiçbir işe yaramazdı ,  çünkü mayanın 
kıskacında bulunan hiçkimse otorite sahibi bir öğretmen olamaz. Bu 
şartlar altında, Rab Krşı:ıa, canlı varlığın üzerinde bulunan Yüce 
Tanrı konumunda, ve Arjuna ise maya tarafından yanıltılan unutkan 
bir ruh konumunda ele alınmaktadır. 
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matra-sparsas tu kaunteya 
füoşr,ıa-sukha-duhkha-diih 

agamapayino 'niryas 
tams titikşasva bhö.rata 

matrii-sparsa}ı--duyusal algılama; m-sadece; kaunteya-Ey Kunti'nin 
oğlu; füa-kış; uşna-yaz ; sukha-mutluluk; duhkha-ve ızdırap; 
diih-veren; agama-beliren; apayinah-kaybolan; anityiih--devamlı 
olmayan; tan-hepsi; titikşasva-sadece hoşgörmeye çalış; bhö.rata-Ey 
Bharata hanedanının torunu. 

CEVİRİ 
Ey Kunti 'nin oğlu, mutluluk ·ve rahatsızlığın zamanın akışı içinde 
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geçici olarak gelip geçmesi, yaz ve kış mevsimlerinin gelip geçmesi 
gibidir. Bunlar duyusal algılamalardan kaynaklanır. Ey Bharata'nın 
torunu, kişi rahatsızlık duymaksızın bunları hoşgörmeyi 
öğrenmelidir. 

ACIKLAMA 
Kişi görevini gerektiği gib( yerine getirmek ıçın mutluluk ve 
rahatsızl ığın geçici olarak gelip geçmesini hoşgörmelidir. Yedik 
öğretilerine göre kişi, Magha (Ocak-Şubat) ayında bile her sabah 
erkenden soğuk suyla yıkanmalıdır. Kış ayları soğuk suyla yıkanmak 
için çok soğuk olmasına rağmen dini ilkeleri yerine getirmek için 
tereddüt etmeden yıkanılmalıdır. Aynı şekilde, evin hanımı en sıcak 
yaz aylarında bile mutfakta yemek pişirmek için tereddüt etmez. Kişi 
iklim muhalefetine rağmen görevini yerine getirmelidir. Aynı şekilde, 
savaşmak ta kşatriyaların dini i lkesidir ve kişi, arkadaşına, veya 
akrabasına karşı savaşmak durumunda olsa bile yapmakla yükümlü 
olduğu görevini yerine getirmelidir. Kişi, bilgi platformuna ulaşmak 
için dini ilkeler tarafından koyulmuş olan şart ve kurallara uymalıdır, 
çünkü kişi, sadece bilgi ve adanışla mayanın kıskacından kurtulup 
özgürlüğüne kavuşabilir. 

Bu dörtlükte Arjuna için kullanılmış olan iki hitap vardır. Ona 
Kaunteya diye hitap edilmesi, anne tarafıyla olan büyük kan bağının 
ifadesidir ve Bharata olarak da baba tarafının önemi vurgulanmaktadır. 
Arjuna her iki taraftan da büyük bir manevi mirasa sahipti. Böylesine 
büyük bir manevi mirasa sahip olmak, görevini gerektiği gibi yerine 
getirmesi için kişiye sorumluluk yükler ve dolayısıyla o kişi savaşmaktan 
kaçamaz. 
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yariı hi. na vyathayanty ete 
puruşariı puruşarşabha 

sama-duhkha-sukhariı diram 
so 'm�awaya kalpate 

yam-hamiline; hi-kesinlikle; na-asla; vyathayanti-rahatsızlık; 
ete-bütün bunlar; puruşam-kişiye; puruşa-rşabha-Ey erlerin en 
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ıyıs i ;  sama-değişmeden; duhkha-rahatsızlıkta; sukham-ve 
mutlulukta; dirnm-sabırl ı; salı-· kişi ;  amrıaıvaya-özgürlük için; 
kalpate-müsaittir. 

CEVİRİ 
Ey erlerin en iyisi ( Arjuna), ·mutluluk ve rahatsızlıktan rahatsız 
olmayan ve her  ikisinden de sarsı lmayan kişi özgürlüğüne 
kavuşmaya müsaittir. 

ACIKLAMA 
Manevi aydınlanışın ileri safhalarına ulaşmak için sarsılmaz bir 
kararlılık gösteren kişi, özgürlüğe ulaşmaya kesinlikle müsaittir. 
Vamasrama sistemi içinde yaşamın dördüncü safhası olan feragat 
yaşamı ( sannyas) itina gerektiren bir yaşam tarzıdır. Fakat, yaşamını 
mükemmellestirmek konusunda ciddi olan kisi, bütün zorluklara 
karşın sannyas yaşam tarzına adapte olur. Bu �orluklar genellikle 
ailevi  i l işki le rden, yani kişinin eşinden ve çocuklarından 
ayrılmasından kaynaklanır. Fakat, kişi bu gibi zorlukları tölere 
edebilirse manevi aydınlanış yolunda sonuna kadar ilerliyebilir. Aynı 
şekilde, Arjuna'nın bir kşatriya olarak görevini yerine getirebilmesi 
için bütün zorluklara rağmen aile fertleriyle savaşması tavsiye 
edilmektedir. Kendisine bağımlı olan genç eşine ve arınesine bakacak 
kimsesi olmamasına rağmen Rab Çaitanya yirmidört yaşında sannyas 
yaşamına başlamıştır. O, yüksek ideali uğruna sannyasi olmuş ve 
hiçbirşeyden etkilenmeksizin yüce görevini yerine getirmiştir. Maddi 
kıskaçtan özgür olmak için izlenmesi gereken yol budur. 
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nasato vidyate bavo 
nabhavo vidyate sata� 

ubhayor api d-mo 'ntas 
tv anayos tattva,darsibhih 

na-asla; asatah-varolmayanın; vidyate-orada; oovah--dayanıklı; 
na-asla; abhava�-değişken nitelik; vidyate-orada; sata�---ebedi 
olanın;  ubhayo�-ikisinin; api-gerçekten; drş�-incelenmiş; 
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antah-sonuç ;  tu-tabii ki; anayoh-onların; tattva-hakikati; 
darsibhi�-görenler tarafından. 

CEVİRİ  
Hakikati gören kişiler, varo lmayanın (maddi vücudun) dayanıklı 
olmadığı, ve ebedi olanın (ruhun) değişime uğramadığı sonucuna 
varmışlardır. Bu sonuca, her ikisinin de doğasını inceliyerek 
ulaşmışlardır. 

ACIKLAMA 
Değişken vücudun dayanıklılıgı yoktur; tıp bilimi tarafından da kabul 
edildiği gibi, çeşitli hücrelerin etki ve tepkileriyle vücut her an 
değişmekte ve bu değişim sonucunda vücut yaşlanmaktadır. Fakat, 
vücut ve akılda olagelen bütün bu değişimlere rağmen ruh-can sürekli 
olarak var olur ve değişime uğramaz. Ruh ve madde arasındaki fark 
budur. Vücut doğal olarak sürekli bir şekilde değişir ve ruh ebedidir. 
Gerek gayrişahsi gerekse şahsi olsun hakikati gören her sınıf insanın 
vardığı sonuç budur. Vişryu Purarya'da (2. 1 2.38) belirtildiği gibi, Vişı::ıu 
ve yurdu kendiliğinden aydınlık ruhsal bir var oluşa sahiptir. (jyotimşi 
vişnur buvvanani vişryu�) .  Var olan ve var olmayan sözcükleri sadece 
ruh ve maddeyle ilgilidir. Bu ise hakikati görenlerin yorumudur. 

Cehaletin etkisiyle yanılgıya düşen canlı varlıklara verilen Tanrı 
öğretisinin başlangıcı budur. Cehaletin giderilmesi, ibadet eden ve 
ibadet edilen arasındaki ebedi ilişkinin yeniden kurulmasını ve 
Tanrının Yüce Şahsı ve Onun öz parçaları olan canlı varlıklar 
arasındaki farkın anlaşı lmasını mümkün kılar. Kişi, benliğini 
bütünüyle öğrenerek Yüce Tanrının doğasını anlıyabilir; kişinin 
benliği ile Yüce Tam� arasındaki fark, parça ve bütün arasındaki 
ilişkiyle anlaşı labilir. Srimad-Bagavatam'da olduğu kadar Vediinta
sütralar'da da Yüce Tanrı bütün türeyişlerin kaynağı olarak kabul 
edilir. Bu türeyişler, vasıflı ve vasıfsız doğal sıraya göre deneyimlenir. 
Yedinci Bölümde de açıklanacağı gibi, canlı varlıklar vasıflı doğaya 
aittirler. Enerj i ve enerj ik arasında bir fark olmamakla beraber, enerj i 
birincil ve enerj ik, yani doğa ikincil olarak kabul edilir. Bundan 
dolayı, usta ve çırak, veya öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkide 
olduğu gibi canlı varlıklar Yüce Tanrıya kıyasla her zaman ikincil 
durumdadırlar. Bu açık bilgiyi cehaletin karanlığı içerisinde anlamak 
imkansızdır ve bu cehaleti giderebilmemiz için Tanrı bize canlı 
varlıkların daimi aydınlatıcısı olan Bagavad-gita'yı vermiştir. 
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avinasi tu tad viddhi 
yena sarvam idam tatam 

vinasam avyayasydsya 
na ka.scit kartum arhati 

2 . 1 7  

avinasi-saklanabilir; tu-fakat; tat-o; viddhi-bil ;  yena-kimin 
tarafından; sarvam-bütün vücut; idam-bu; tatam-nüfuz eden; 
vinasam-tahribat; avyayasya-saklanabilir olanın; asya-onun; na 
kascit-hiçkimse ; kartum-yapmak; arhari-muktedir. 

CEVİRİ 
Bütün vücuda nüfuz . eden ruhu tahrip edilemez olarak bil. Bu 
ebedi ruhu hiçkimse tahrip edemez. 

ACIKLAMA 
Bu dizeler, vücudun her tarafma yayılmış olan ruhun gerçek doğasının 
daha açık bir izahıdır. Vücudun her tarafına yayılmış olanın şuur 
olduğunu herkes anlıyabilir. Herkes vücudunun parçasında, veya 
bütününde duyduğu zevk ve sancıların bilincindedir. Bu bilinç dağılımı 
kişinin vücuduyla sınırlıdır. Bir vücutta hissedilen zevk ve acılar 
diğer bir vücut için bilinmezdir. Bu sebepten dolayı, her vücut, bireysel 
bir ruhun vücutlanmış halidir ve ruhun varlığının belirtisi bireysel 
suur olarak kavranır. Ruh, bir sac telinin uc kısmının onbinde biri 
kadardır. Svetilivatara Upanişad (5�9) bunu şÖyle onaylar: 

balagra-sata-bligasya 
sauıdlıa kalpitasya ca 

bago jiva� sa vijfıeya� 
sa canantyaya kalpate 

"Saç telinin uç kısmı yüz parçaya bölünür ve bu parçalardan herbiri 
yine yüz parçaya bölünürse elde edilen parça ruh-canın ebat ölçüsünü 
verir." Aynı şekilde, aynı yorumda şu da belirtilir: 
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kesagra-5ata-bagasya 
satamsah sadrsatmakah 

jlva� sükşrM-svarüpo , yam 
sankhyatito hi cit-kar:ıah 

97 

"Saç telinin uç kısmının onbinde biri ebadında olan sayısız miktarda 
ruhsal atom parçası vardır." 

Bu bakımdan, bireysel ruh-can zerresi, maddi atomlardan küçük 
ruhsal bir atomdur ve bu atomlar sayısız miktardadır. Çok küçük 
olan bu ruhsal kıvılcım maddi vücudun esas ilkesidir ve bu ruhsal 
kıvılcımın etkisi, tıpkı bazı ilaçların aktif etkisinin bütün vücuda 
yayılması gibi bütün vücuda yayılır. Bu ruh-can akımı bütün vücutta 
şuur olarak hissedilir ve ruhun varlığının ispatı da budur. Ruhban 
sınıfına ait olan herkes, maddi vücut-şuur=ölü vücut olduğunu bilir 
ve bu bilinç herhangibir maddi kombinasyona değil ruh-canın 
varlığına bağlıdır. Mur:ıdaka Upanişad 'da ( 3 . 1 .9 . ) atomik ruh-canın 
ölçüsü şöyle anlatılır: 

eşo 'r:ıur atma cetasa veditavyo 
yasmin prar:ıah pancadha sariıvivesa 

pranaiS cittariı sarvam otariı prajanam 
yasmin visuddhe vibhavaty eşa atma 

"Ruh, atomik bir ebattadır ve ancak mükemmel bir zekayla idrak 
edilebilir. Bu atomik ruh, kalpte bulunan beş çeşit havanın ( prana, 
apana , vyana , samana, ve udiina) içerisinde yüzer ve vücutlanmış 
canlı varlıkların bedenlerinin her noktasına etkisini yayar. Ruh, beş 
çeşit maddi havanın pisliğinden arındığı zaman ruhsal etkisi ortaya 
çıkar." 

Hatha yoga yöntemi, saf ruhu sarmalı yan bu beş çeşit havanın 
çeşitli oturuş şekilleri vasıtasıyla kontrol edilmesi işlemidir. Bu işlem 
herhangibir maddi çıkar için değil, atomik ruhu maddi atmosferin 
karışımından özgür kılmak için yapılır. 

Atomik ruhun meşruluğu bütün Yedik literatürlerinde kabul edilir 
ve aklı başında olan her insan pratik deneyimler sonucunda bunu 
hissedebilir. Sadece akl ı  başında olmayanlar bu atomik ruhun her 
yere nüfuz eden vişr:ıu-tattva olduğunu düşünebilirler. 
Atomik ruhun etkisi vücudun her tarafına dağılabilir. Mundaka 
Upanişad'a göre, bu atomik ruh her canlı varlığın kalbinde yerleşmiştir 
ve atomik ruhun ölçümü maddi bilim adamlarının gücünü aştığı icin 
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f?.azıları ruhun varlığını budalaca inkar ederler. Bireysel atomik ruh, 
Ustünruhla bir arada ve kesinlikle kalpte bulunur. Bundan dolayı, 
vücudun hareketi için gerekli olan bütün enerj i  vücudun bu 
bölümünden üretilir .  Akciğerlerden oksijen taşıyan alyuvarlar 
enerj ilerini ruhtan alırlar. Ruh bu konumunu terk ettiği zaman kan 
üretimini sağlıyan bu enerj i alışverişi de durur. Tıp bilimi alyuvarların 
önemini kabul eder, fakat enerj i kaynağının ruh olduğunu tahkik 
edemez. Bununla beraber, tıp b ilimi, vücudun bütün enerj isinin 
kaynaklandığı yerin kalp olduğunu kabul eder. 

Tüm ruhun bu atomik parçaları, güneş ışığı zerreleri gibidirler. 
Güneş ışığında sayısız miktarda parlak zerreler vardır. Aynı şekilde, 
Yüce Tanrının parça bölümleri, prabha, yani vasıflı enerj i adı verilen 
ve Yüce Tanrıdan kaynaklanan ışınların atomik kıvılcımlarıdır. 
Dolayısıyla, kişi ister Yedik bilimi isterse modem bilimi izlesin ruhun 
vücut içindeki varlığını inkar edemez ve bu ruh bilimi Bagavad-gita'da 
Tanımın Şahsı tarafından izah edilir. 

1 8  
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antavanta ime deha 
nityasyokt� sariri1)Llh 

anasino prameyasya 
tasmiid yudlıyasva bharata 

anta-vantah.-saklanabi li r ;  ime-bütün bunlar;  dehah-maddi 
vücutlar; n i  t y a s y a- e  b e d i  yen  varolu r l a r ;  , uktiiİı-denir; 
saririrµı�-vücutlanmış ruhun; aniiSinah-asla tahrip edilemez; 
aprameyasya-ölçüsüz ; tasrruü:-bu bakımdan; yudlıyasva-dövüş; 
bharata-Ey Bharata'nın torunu. 

CEVİRİ 
Tahrip edilemez ve ölçülemez

.
olan canlı varlığın maddi vücudu bir 

gün kesinlikle son bulur; öyleyse savaş Ey Bharata'nın torunu. 

ACIKLAMA 
Maddi vücut doğal olarak ölümlüdür. Vücut hemen her an da ölebilir, 
yüz yıl sonra da ölebilir. Bu bir zaman meselesidir, fakat gerçek şudur 
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ki vücudu ölümden alıkoymak mümkün değildir. Fakat ruh-can o 
kadar ufaktır ki, değil öldürülmek düşman tarafından görülemez bile. 
Bir önceki dizelerde de bahsedildiği gibi, ruh çok ufak olduğundan 
ebatının ölçülmesi konusunda hiçkimse bir fikir yürütemez. Bu 
bakımdan, her iki bakış açısına göre de yakınmak için bir sebep 
yoktur, çünkü canlı varlık öldürülemiyeceği gibi hiçbir maddi vücut 
ta sürekli olarak ölümden korunamaz. Tüm ruhun bu çok ufak parçası 
yaptığı çalışmalara göre uygun bir vücut elde eder, dolayısıyla kişi, 
dmi ilkelerin uygulanmasından yararlanmalıdır. Canlı varlık Vedanta
sütralar 'da ışık olarak nitelendirilir çünkü o, yüce ışığın önemli bir 
parçasıdır. Güneş ışığının bütün evreni canlı tutması gibi ruhun ışığı 
da bu maddi vücudu canlı tutar. Bu ruh-can maddi vücudu terkeder 
terketmez vücut çürümeye başlar, dolayısıyla vücudu canlı tutan 
ruhtur. Vücut tek başına bir önem taşımaz. Bu bakımdan, burada 
Arjuna'ya, maddi vücutsal düşünceler yüzünden dini feda etmemesi 
ve savaşması tavsiye edilmektedir. 

1 9  
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ya enam vetti hantarariı 
ya.S cainariı manyate hatam 

ubhau tau na vijanito 
nayariı hanti na hanyate 

yah-her kim; enam-bu; vetti-bilir; hantaram-öldüren; yah-her 
kim; ca--de-da; enam-bu; manyate--düşünür; hatam-öldürülmek; 
ubhau-her ikisi; tau--0nlar; na-asla; vijanitah-bilgideler; na-asla; 
ayam-bu; hanti--öldürür; na-ne de; hanyate-öldürülmüş. 

CEVİRİ 
Canlı varlığın öldürdüğünü. ve öldürüldüğünü zanneden kişi 
gerçeği bilmemektedir, çünkü benlik ne öldürür ne de öldürülür. 

ACIKLAMA 
Vücutlanmış canlı varlık öldÜrücü bir yara aldığı zaman vücuttaki 
canlı varlığın öldürülemiyeceği bilinmelidir. Gelecek dizelerde de 
bel irtileceği gibi, ruh-can çok ufak olduğu için hiçbir maddi silah 
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tarafından öl9ürü lemez. Canlı varlık ruhsal yapısından dolayı 
öldürülemez. Oldürülen, veya öldürülebilen sadece vücuttur. Fakat 
bu gerçek, vücut öldürmeyi asla teşvik etmez. Yedik öğreti, ma hiriısyat 
sarva bütiini "hiç kimseye karşı şiddet kullanmayın" anlamına gelir. 
Canlı varlık ölmüyor diye hayvan katliamı da teşvik edilemez. Otorite 
dışı bir şekilde başkasının vücudunu öldürmek iğrenç birşeydir ve 
Tanrının kanunlarında olduğu kadar devletin kanunlarında da cezai 
uygulama gerektirir. Bununla beraber, Arjuna kaprisle değil, fakat 
dini ilkeler gereği öldürmek durumundaydı. 

20 
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najayate mriyate va kadacin 
nayariı bütva bavitii va na büyah 

ajo nitya� sa.svato 'yariı purano 
na hanyate hanyamane sarire 

na-asla; jayate--doğar; mriyate-ölür; w-ya; kadacit-her zaman 
(geçmiş, şimdiki zaman, gelecek) ; na-asla; ayam-bu; bütva-var 
olmak; bavita-var edilmez; va-veya ; na-değil; büya�-veya 
vared itmeyecektir; ajah-doğmamış; nitya}_ı-e bedi; sa.svata}_ı-daimi; 
ayam-bu; purar:ıah-en eski ;  na-asla ;  hanyate-öldürülmüş; 
hanyamane-öldürülmek; sarire-vücut. 

CEVİRİ 
Ruh için hiçbir zaman ne doğum vardır ne de ölüm� O var 
edilmemiştir, var edilmez, ve var edi lmeyecektir. o doğmamıştır, 
ebedidir, hep var olandır ve kadimdir. Vücut öldüğü zaman ruh 
ölmez. 

ACIKLAMA 
Yüce Ruhun zerresel atomik parçası nitelik bakımından Yüce Tanrıyla 
birdir. O, vücudun geçirdiği değişimlerden geçmez. Bazen, ruha, 
sarsılmaz anlamına gelen küta-stha denir. Vücut altı çeşit değişime 
hedef olur. Vücut ana rahminden doğar, belli bir süre bebek olarak 
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kalır, büyür, bazı yan ürünler üretir, sonunda çöker ve bi linçsizlik 
içinde kaybolup gider. &ınunla beraber ruh aynı değişimlerden geçmez. 
Ruh doğmamıştır, fakat o, maddi vücuda sahip olduğu için vücut 
doğar. Ruh doğmaz ve ölmez. Doğumu olan herşeyin ölümü de vardır. 
Ruhun doğumu olmadığı için ne geçmişi, ne şimdisi, ne de geleceği 
vardır. O ebedidir, hep var olandır ve kadimdir; tarihte ruhun 
doğduğuna dair hiçbir belirti yoktur. Vücudun doğum tarihinin 
etkisinde kalarak ruhun doğum tarihi, vs. gibi şeyler ararız. Ruh 
hiçbir zaman vücudun yaşlandığı gibi yaşlanmaz. Yaşlı bir. insan 
kendisini çocukluğunda, veya gençliğindeki canlılıkta hissedebilir. 
Vücuttaki değişimler ruhu etkilemez. Ruh, bir ağaç, veya maddi birşey 
gibi çürüyüp bozulmaz. Ruhun herhangibir yan ürünü de yoktur. 
Vücudun yan ürünleri olan çocuklar ise farklı bireysel ruhlardır ve 
kendilerini üreten vücudun özelliklerini taşıdıkları için ebeveynlerine 
benzerler. Vücut, ruhun varlığından dolayı gelişir, fakat ruhun ne 
yan ürünleri vardır, ne de herhangibir değişime uğrar. Bundan dolayı, 
ruh, vücudun geçirdiği altı çeşit değişimden özgürdür. 

Katha Upanişad'da ( 1 . 2. 1 8. )  bu konuyla ilgili olarak şunlar yazılıdır: 

na jayate mriyate va vipascin 
nayariı kut5cin na babhüva kascit 

ajo nityah sasvaw 'yam purano 
nahanyate hanyamane 5arire 

&ı dizelerin anlamı ve açıklaması, Bagavad,gita'dakinin aynısıdır, fakat 
bu dizelerde bilgili , veya tahsilli anlamına gelen vipascit sözcüğü 
kullanılmıstır. 
Ruh bilgi doludur, birbaşka deyişle her zaman şuurludur. Bu sebepten 
dolayı, şuur ruhun belirtisidir. Eğer kişi, ruhu yerleştiği yer olan 
kalpte bulamasa bile, şuurun varlığından ruhun varlığını anlıyabilir. 
Bazen bulutlardan, veya başka nedenlerden dolayı gökyüzünde güneşi 
göremeyiz, fakat güneşin ışığı her zaman oradadır ve biz de gündüz 
olduğunun farkındayızdır. Sabah erkenden tan ağarmaya başladığı 
zaman güneşin orada olduğunu anlarız. Aynı şekilde, insan olsun 
hayvan olsun bütün vücutlar şuurlu olduğu için ruhun varlığını 
anlıyabiliriz .  Ruhun bu şuuru Yüce Tanrının şuurundan farklıdır, 
çünkü yüce şuur geçmişin şimdinin ve geleceğin bilincindedir. Bireysel 
ruhun şuuru ise unutmaya eğilimlidir. Gerçek doğasını unutmaya 
yönelik olduğundan Krşı:ıa'nın üstün dersleriyle eğitilmeye ve 
aydınlanmaya çalışmalıdır. Çünkü Krşı:ıa unutkan bir ruh değildir. 
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Eğe.r öyle olsaydı Krşı:ıa'nm Bagavad�gitii öğretisi hiçbir işe yaramazdı. 
Ustünruh ( vibhu,atmii.) ve zerre parça,ruh ( ar_ıu,atma) olmak üzere 

iki çeşit ruh vardır. Bu hakikat Katha Upanişad'da ( 1 . 2 .20) şöyle 
onaylanır: 

anor aniyiin mahato mahiyan 
iitmii.sya jantor nihito gu.hayam 

tam akratu� paşyati vita,soko 
dat� prasadan mahimanam atmana� 

"Üstünruh ( Paramatma) ve atomik ruhun (1lviitmii.) her ikisi de 
aynı vücut ağacmda, aym canlt varlığm kalbinde yerleşmişlerdir ve 
sadece, bütün yakınmalardan olduğu kadar bütün maddi isteklerden 
de Tanımın lütfuyla arınmış kişi ruh�n yüceliğini anltyabilir." Gelecek 
bölümlerde belirtileceği gibi, Kfşı:ıa Ustünruhun kaynağıdır ve Arjuna 
da gerçek doğasını unutmaya yönelik olan atomik ruhtur, dolaytStyla 
Krşı:ıa, veya Krşı:ıa'nm temsilcisi (manevi öğretmen) tarafmdan 
aydınlatılmaya ihtiyacı vardır. 
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vedaviniiSinariı nityariı 
ya enam ajam avyayam 

kathariı sa puruş� partha 
kam giitayati hanti kam 

veda-bilir; avinfüinam-tahrip edilemez; nityam-daima varolan; 
y�-yapan; enam-bu ( ruh) ; ajam-doğmamış; avyayam-değişmez; 
katham-ruı.sı l ;  �-kişi ; puruşa�-şahıs ;  parrha-Ey Partha 
(Arjuna ) ;  kam-kime ; giitayati-incitebi l ir ;  hanti-öldürür; 
kam-kime. 

CEVİRİ 
Ey Partha, ruhun tahrip edilemez, ebedi, doğmamış ve değişmez 
olduğunu bilen kişi birisini nasıl öldürebilir, veya ölmesine sebep 
olabilir? 
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ACIKLAMA 
Herşeyden yararlanmanın uy�n bir yolu vardu ve tam bilgiye sahip 
kişi, birşeyden uygun bir şekilde yararlanmak isterse, neyi, nastl ve 
nereye uygultyacağınt bil ir. Aym şekilde, şiddetten de uygun bir 
yararlanış şekli vardu ve şiddetin nasıl uygulanacağtm bilmek için 
bilgi sahibi bir insan olmak gerekir. Banşçt adalet cinayetle suçlanan 
kişiye idam cezast talep etmesine karşın banşçt adalet bundan dolayt 
suçlanamaz, çünkü hakim, adalet kurallarına göre bu kişiye şiddet 
uygulanmasınt emreder. Bütün insan toplumu için yaztlmtş olan kanun 
kitabt Manu�sariıhitii'da, cinayet işliyen kişinin işlediği bu büyük 
günahtan dolayt gelecek yaşamında act çekmemesi için ölüm cezasına 
çarptmlmast uygun görülür. Dolaytstyla, kralın bir katili asmast, aslında 
o katilin hayrınadtr. Aym şekilde, Krşı:ıa savaşmayt emrettiği zaman 
bu şiddetin üstün adaleti tesis etmek için kullarnlacağt gayet iyi 
bilinmelidir ve bu durumda, Arjuna'nın, Krşı:ıa'nın emriyle savaşuken 
uyguhyacağt şiddetin şiddet olmadtğının bilincinde olarak Onun 
emrini yerine getirmesi gerekirdi,  çünkü ruh hiçbir durumda 
öldürülemez. Bu bakımdan, adaletin tesis edilebilmesi icin siddet 
uygulanmasına izin veri lir. Cerrahi operasyon hastayı Öldürmek 
amacıyla değil iyileştirmek amactyla yaptlu. Bu baktmdan, Krşna'nın 
öğretileri doğrultusunda Arjuna'nın savaşması tam bir bilgi içindedir 
ve hiçbir günahsal tepkiye yol açmast mümkün değildir. 
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viisiiriısi Jİ17)iini yathii vihiiya 
naviini grhniiti naro 'pariini 

tathii saririini vihiiya jirniiny 
anyiini sariıyiiti naviini deh i 

viisiiriısi-giysilcr; j irniini-eskimiş ve yıpranmış ;  yatha-ttpkı; 
vihiiya-bırakmak; naviini-yeni giysiler;  grhniiti-kabul eder; 
narah-e r k e k ;  apariiryi-d iğe r l e r i ;  tatha-a ynı şe k i  id e ;  
saririini-vücutlar; vihiiya-btrakmak; ji17)iini-eski ve işe yaramaz; 
anyiini-farkl t ; sariıyiiti-kabul  eder ;  naviini-yeni tak ım; 
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dehi-vücutlanmış. 

CEVİRİ 
Kişinin eski giysilerini çıkartarak yeni giysiler giyinmesi gibi, ruh 
da aynı şekilde eski ve işe yaramaz vücutları bırakarak yeni maddi 
vücutlar edinir. 

ACIKLAMA 
Atomik bireysel ruhun vücut değiştirmesi kabul edilen bir gerçektir. 
Hatta ruhun varlığına inanmadıkları halde kalbin enerj isinin nereden 
geldiğini açıklıyamıyan modern bilim adamları bile, çocukluktan 
ergenliğe, ergenlikten gençliğe ve gençlikten ihtiyarlığa olmak üzere 
vücutta meydana gelen sürekli değişimi kabul ederler. Bu değişim 
yaşlılıktan sonra bir başka vücuda transfer olarak sürer. Bu konu 
daha önceki dörtlüklerde izah edilmisti ( 2. 1 3 )  

Atomik bireysel ruhun bir başka· vücuda transferi Üstünruhun 
lütfuyla mümkün olur:. Bir arkadaşın diğer bir arkadaşının arzusunu 
yerine getirmesi gibi Ustünrul"ı da atomik bireysel ruhun arzusunu 
yeine getirir. Vedalar'da, yani Şvetilivatara Upanişad 'da olduğu kadar 
Mundaka Upanişad'da ruh ve Ustünruh, aynı ağaçta oturan iki kuşa 
benzetilir. Kuşlardan biri (bireysel atomik ruh) ağacın meyvelerini 
yerken, d iger kuş (Krşı:ıa) arkadaşını seyreder. Bu iki kuş nitel ik 
bakımından aynı olmakla beraber, biri maddi ağacın meyveleri 
tarafından esir edilmişken diğeri sadece arkadaşının faaliyetlerine şahit 
olur. Krşı:ıa şahit kuş ve Arjuna meyveleri yemekle meşgul olan 
kuştur Bunlar arkadaş olmalarına rağmen, biri efendi diğeri uşaktır. 
Atomik ruhun bu ilişkiyi unutması ,  kişinin bir ağaçtan digerine, 
veya bir vücuttan diğerine göç etmesine sebep olur. ]iva ruh, maddi 
vücut ağacında çok zorluklar çeker, fakat Arjuna'nm eğitilmek 
amacıyla gönüllü olarak Kfşı:ıa'ya teslim olmayı kabul etmesi gibi kişi, 
diğer kuşu yüce manevi öğretmen olarak kabul etmeye razı olursa 
ikincil kuş maddi yakmmal�rdan hemen kurtulur. Gerek Munı;iaka 
Upanişad'da (3 . 1 .2 ) ,  gerekse Svetilivatara Upanişad'da (4. 7 )  bu hakikat 
şu dörtlükle onaylanır: 

samiine vrkşe puruşo nimagno 
'nisaya socati mulıyamanah 

justariı yada pasyatyanyam isam 
asya mahimiinam iti vita-soka� 
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"Her iki kuş da aynı ağaçta bulunmakla beraber, yiyen kuş, ağacın 
meyvelerinden zevk alan kuş olarak endişeler içinde somurtur. Fakat, 
şu veya bu şekilde eğer yüzünü arkadaşı konumundaki Yüce Tanrıya 
çevirir ve Onun yüceliğini takdir ederse, bu acı çeken kuş bütün bu 
endişelerinden hemen kurtulur." Arjuna, yüzünü ebedi  arkadaşı 
Krşı:ıa'ya çevirmiş ve Bagavad-gita'yı Ondan dinliyerek anlamıştır. 
Ve bu yüce bilimi Krşı:ıa'dan dinliyerek Tanrının · yüce şanını 
anlıyabilmiş ve yakınmaktan kurtulabilmiştir. 

Tanrı burada Arjuna 'ya ,  öğretmeni ve yaşlı dedesi vücut 
değiştirecekler diye yakınmamasını tavsiye etmektedir.Tam tersine, 
dürüst bir savasla onların vücutlarını öldürerek, cesitli vücutsal 
faaliyetlerin tepkilerinden bir an önce arınmalarına sebep olabileceği 
için sevinmesini istemektedir. Fedakarlık, veya savaş uğruna canını 
onaya koyanlar bir an önce vücutsal tepkilerden arınarak daha yüksek 
yaşam durumlarına terfi ederler. Bu bakımdan, Arjuna'nın yakınması 
için ortada bir sebep yoktu. 

23 
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nainariı chindanti sastrani 
nainariı dahati pavakah 

na cainariı kl.edayanty apo 
na soşayati marntah 

na-asla; enam-bu ruh ; chindanti-parcalara ayrı labilir; 
.Sastrar:U-si lahlar;  na-as la ;  enam-bu ruh; dahati-yanar; 
pav�- a t e ş ;  na-asla; c a--de-da; enam-bu r u h ;  
k/edayanti-nemlenir; apa�- s u ;  na-as l a ;  .Soşayati-kurur; 
marnta�-rüzgar. 

CEVİRİ 
Ruh, ne bir silah tarafından parçalara ayrılabilir, ne ateşten yanar, 
ne sudan nemlenir, ne de rüzgardan dalgalanır. 

ACIKLAMA 
Her çeşit si lah (kılıç lar, alev

. 
makinaları, yağmur silahları ,  kasırga 

silahları vs. ruh-canı öldürmeye muktedir değildir. Modem ateşli 
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silahlara ek olarak, o çağda toprak, su, hava, eter, vs. den imal 
edilmiş çeşitli silahlar kullanılırdı. Modern çağın nükleer silahları 
bile atesli silah olarak nitelendirilirken cesitli maddi unsurlardan 
yapılmıŞ olan diğer silahlar da mevcuttur. Ateşli silahlara karşı 
günümüzün modern bilimi tarafından bilinmiyen sulu silahlar 
kullanılırdı .  Modern b ilim adamları kasırga silahlarından da 
habersizlerdir. Her ne olursa olsun, ruh-can bil imsel araçlara 
aldırmıyarak ne hiçbir silah tarafından parçalara ayrılabilir ne de 
çözülüp dağıtılabilir. Bununla beraber, Maya.vadi filozoflar, bireysel 
ruhun cehaletle nasıl varolduğunu ve sonuçta yanıltıcı enerj i 
tarafından nasıl örtüldüğünü izah edemezler. Bireysel ruhu özgün 
Yüce Ruhtan koparmak mümkün değildir, aksine, bireysel ruhlar 
Yüce Ruhun ebedi ayrık parçalarıdır. Çünkü onlar yanıltıcı enerj i 
tarafından örtülmeye eğilim gösteren ebedi ( saniitana) atomik bireysel 
ruhlardır ve bu sebepten dolayı, tıpkı ateşle aynı nitelikte olan bir 
kıvılcımın ateşten ayrıldığı zaman sönmeye yüz tutması gibi bu bireysel 
ruhlar da Yüce Tanrıyla beraber olmaktan mahrum kalırlar. Varaha 
Purana'da canlı varlıklar Yüce Tanrının ayrık öz parçaları olarak 
betimlenirler. Bagavad-gita'ya göre bireysel ruhlar bu konumlarını 
ebediyen korurlar. Tanrının Arjuna'ya anlattıklarından anlaşıldığı 
gibi, canlı varlık yanılgıdan özgür olduktan sonra bile ayrık kimliğini 
korur. Bu durum, tıpkı Arjuna'nın, Krşı:ı.a'dan aldığı bilgiyle 
aydınlanmasına, fakat Krşı:ı.a ile asla bir olmamasına benzer. 

24 
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acchedyo 'yam adahyo 'yam 
akledyo 'soşya eva ca 

niryalJ, sarva-gatalJ, stharyur 
acalo 'yam sanata nah 

acchedya�-kırılınaz; ayam-bu ruh; adiihyalJ,-yakılamaz; ayam-bu 
ruh; akledya�-erimez; a5oşyah-kurutulamaz; eva-kesinlikle; 
ca-ve; n i tya�-<layanıklı; sarva-gata�-her tarafı kaplıyan; 
stha?'.l�--değiştirilemez; acalah-hareket ettirilemez; ayam-bu ruh; 
saniitanalJ,-ebediyen aynı. 
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CEVİRİ 
B..u bireysel ruh, kırılmaz ve eritilemez; ne yakılabilir, ne de 
kurutulabilir. O, kalıcıdır, her yerde mevcuttur, değiştirilemez, 
hareket ettirilemez ve ebediyen aynıdır. 

ACIKLAMA 
Atomik ruhun bu nitelikleri "kesinlikle ispatlamaktadır ki, bireysel 
ruh, bütün canın ebedi atomik parçasıdır ve ebediyen değişmeksizin 
aynı atom olarak kalır. Bu durumda monizm teorisini uygulamak çok 
zordur, çünkü bireysel ruhun homojenik olarak bir olması asla 
düşünülemez. Atomik ruh, maddi pislikten özgür olduktan sonra 
Tanrının Yüce Şahsının parlak ışınlarında bir ruhsal kıvılcım olarak 
kalmayı tercih edebilir, fakat yeterince zeki olan ruhlar Tanrının 
Şahsıyla birlikte olmak üzere ruhsal gezegenlere girerler. 

Burada kullanılan sarva,gata (herşeye nüfuz eden) sözcüğü 
önemlidir, çünkü Tanrının yaratmış olduğu her yerde canlı varlıkların 
bulunduğundan şüphe yoktur. Onlar karada, suda, havada, toprakta, 
ve hatta ateşte bile yaşarlar. Onların ateşte sterilize edilebileceği inancı 
kabul edilemez çünkü ruhun ateşten yanmıyacağı burada açıkça 
belittilmiştir. Bu sebepten dolayı, güneşte bile oranın şanlarına uygun 
vücutlar içerisinde yaşayan canlı varlıklar olduğundan hiç şüphe 
yoktur. Eğer güneş küresi canlıların yaşaması için uygunsuz olsaydı 
sarva,gata "her yerde yaşar" sözcüğü önemini kaybederdi. 

2 5  
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avyakto 'yam acintyo 'yam 
avikaryo 'yam ucyate 

tasmiid evariı viditvainariı 
niinu5ocitum arhasi 

avy�-görünmez ;  ayam-bu ruh ;  acintya�-kavranamaz; 
ayam-bu ruh avikdry�-değiştirilemez; ayam-bu ruh ;  
ucyate-denir; tasmdt-öyleyse; evam-gibi ;  viditvii-iyi bilmek; 
enam- b u  r u h ; na-y a p m a ;  anu5ocitum-yakınmak; 
arhasi-haketmek. 
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CEVİRİ 
Ruh görünmez, kavranamaz �e değişime uğratılamaz. Bunu bilen 
bir insan olarak vücut için üzülmemelisin. 

ACIKLAMA 
Evvelce izah edildiği gibi, ruh bizim maddi ölçümlerimiz için çok 
küçük olduğundan �n güçlü mikroskopla bile görülemez , bu bakımdan 
ruh görünmezdir. Sruti, veya Yedik hikmetinden başka hiç bir yolla 
hiç kimse deneyimlere dayanarak ruhun mevcudiyetini ispat edemez. 
Bu gerçeği kabul etmeliyiz, çünkü sezgisel bir hakikat olmakla beraber, 
ruhun �evcudiyetinin anlaşılması için başka bir anlayış kaynağı 
yoktur. Ustün otorite tabanında genel olarak kabullenmemiz gereken 
birçok şey vardır. H içkimse annesinin şahadetinde babasının 
mevcudiyetini inkar edemez. Annenin otoritesi yoksa babanın 
kimliğini anlıyacak kaynak da yok demektir. Aynı şekilde, ruhu 
anlamak için Vedalar' ın öğreniminden başka bir kaynak yoktur. Bir 
başka deyişle ruh, insanın deneyime dayanan bilgisiyle kavranamaz. 
Ruh bilinçlilik ve şuurdur ve bu, Vedalar'ın açıklamasıdır ve bunu 
böyle kabul etmeliyiz. Ruh, vücudun geçirdiği değişimlere hedef olmaz. 
Ebediyen değişmez olan ruh, sonsuz Yüce Ruha kıyasla atomik olarak 
kalır. Yüce Ruh sonsuzdur ve atomik ruh cok kücüktür. Bu bakımdan, 
değişmez olan bu çok küçük ruh, sonsu; ruha, ·yani Tanrının Yüce 
Şahsına asla eşit olamaz. Bu kavram, ruh kavramının kalıcılığını 
onaylarcasına Vedalar'da çeşitli yollardan tekrarlanır. Bir konuyu 
doğru ve hatasız bir şekilde anlamak için o konunun tekrar edilmesinde 
fayda vardır. 
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atha cainariı nitya,jatariı 
nityariı va manyase mrtam 

tathapi tvariı maha,baho 
nainariı socitum arhasi 

atha-eğer, bununla beraber; ca-de,da; enam-bu ruh; nitya, 
jatam-. d a i m a d o ğ  a n  ; nityam- e b e d i ; u'.i-ya; 
manyase-zannediyorsun; mrtam--ölü; tatha api-hala ; tvam-sen; 
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malıa-baho-Ey güçlü ordulu; na-asla; enam-ruh hakkında; 
Sücitum-yakınmak; arhasi-haketmek. 

CEVİRİ 
Bununla beraber, ruhun (ve.ya yaşam belirtilerinin) her zaman 
doğduğunu ve ebediyen öldüğünü düşünsen bile yakınman için 
bir sebep yok, Ey şanlı ordulu. 

ACIKLAMA 
Ruhun vücuttan başka bir yerde ayn olarak var olacağına inanmıyan 
Budistlerle hemen hemen akraba sayılan filozoflar daima mevcuttur. 
Rab Krşı:ı.a Bagavad-gita'yı tebliğ ettiği zaman bu gibi filozofların yine 
var oldukları ve bunların, lokayatikalar ve vaib�ikalar isimleriyle 
bilindikleri anlaşılmaktadır. Bu gibi fi lozoflar, yaşam belirtilerinin, 
maddi kombinasyonun belli olgunluk durumlarında ortaya çıktığına 
inanırlar. Modem maddi bilim adamları ve materyalist filozoflar da 
aynı şekilde düşünürler. Onlara göre, vücut, bazı fiziksel unsurların 
kombinasyonudur ve bu fiziksel ve kimyevi unsurlar arasındaki 
alışverişin belli  bir aşamasında yaşam belirtileri ortaya çıkar. 
Antropoloj i bilimi bu felsefe üzerine kuruludur. Amerika'da son 
zamanlarda ortaya çıkarak yaygınlık kazanan bütün yanıltıcı dinler, 
hiçlik ve teslimiyet dışı bazı Budist tarikatlarda olduğu kadar bu 
felsefeye bağlıdır. 
Eğer Arjuna ruhun varlığına vaibhaşika felsefesindeki haliyle inansaydı 
bile yakınması için yine hiçbir sebep olmayacaktı. Çünkü hiçkirnse, 
belli bir miktar kimyevi hamur ziyan olacak diye yakınmaz ve 
belirlenmiş görevini yapmaktan geri kalmaz. Modem bilimde ve savaş 
teknoloj isinde düşmanı yenmek için tonlarca kimyevi maddenin 
harcanmasında hiç tereddüt edilmez. Vaibhasika.felsefesine göre ruh, 
yani atma vücudun ölümüyle ortadan kaybolur. Oyleyse, Arjuna ister 
Vedik bilgiyi kabul ederek atomik ruhun varlığına inansın, isterse de 
ruhun varlığına inanmasın, her iki durumda da yakınması icin bir 
sebep yoktu. Birçok canlı varlığın her an maddeden türediğini ve bir 
çoğunun da her an ortadan kaybolduğunu savunan bu teoriye göre 
bile bu gibi olaylardan yakınmak için pek bir sebep yoktur. Ruh için 
eğer yenidendoğum sözkonusu olmasaydı Arjuna'nın büyükbabası 
ve öğretmenini öldürmesinden kaynaklanacak olan günahsal 
tepkilerin etkilerinden korkması için bir sebep olamazdı. Fakat, Kfş11a 
aynı zamanda Arjuna'ya alaycı bir dille malıa-bahu (şanlı ordulu) 
diye hitap etmektedir, çünkü Arjuna hiç olmazsa Vedik hikmetini 
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görmezden gelen vaibhaşika teorisini kabul etmemiştir. Arjuna, bir 
kşatriya olarak Yedik kültürüne aitti ve bu da onun Yedik ilkelerden 
kopmamasını sağl ıyordu. 
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jatasya hi  dhruvo mrtyur 
dhruvam janma mytasya ca 

tasm&l apariharye 'rthe 
na tvam socitum arhasi 

jatasya-doğmuş olan kiş i ;  hi-kesinlikle ; dhruvah-hakikat; 
mrtyu�-ö lüm;  dhruvam-birbaşka hakikat; janma-doğum; 
mrtasya-ö l ü n ü n ;  ca-d e - d a ;  tasmat-bu b ak ımdan ;  
apariharye-ka ç ı n ı lmaz olan; arthe-konusunda ;  na--olma; 
tvam-sen; socitum-yakmmak; arhasi-haketmek. 

CEYİRİ 
Doğan kişi mutlaka ölür ve Öldükten sonra mutlaka yine doğar. 
Bu bakımdan, yerine getirilmesi kaçınılmaz olan görevini yaparken 
yakınmamalısın. 

ACIKLAMA 
Kişi, yaşamı boyunca yapm�ş olduğu faaliyetlere göre doğmak 
zorundadır. Belli bir faaliyet devresi sona erince kişi bir sonraki devrede 
yeniden doğmak üzere ölür. Kişi böylece özgürlükten yoksun olarak 
bu doğum ve ölüm döngüsü içinde varolmaya devam eder. Bununla 
beraber, bu doğum ve ölüm döngüsü, gereksiz cinayet, katliam ve 
savaşı asla desteklemez. Fakat aynı zamanda, şiddet ve savaş toplumda 
düzeni sağlamak için kaçınılmazdır. 
Kurukşetra savaşı Yüce Tanrının iradesiyle gerçekleştiği için 
kaçınılmaz bir olaydı ,  ayrıca hak için savaşmak her kşatriyanın 
görevidir. Arjuna, hak için savaştığı için neden korksun, veya 
üzülsündü? Kanunlara karşı gelerek · Çok ' korktuğu' giinahsal 
hareketlerin tepkilerine maruz kalmayı hak etmemişti. Görevini yerine 
getirmekten kacarak akrabalarının ölümüne enge l olamıyacaktı ve-
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yanlış bir harekette bulunmayı tercih ettiği için alçalacaktı. 

28 
Qlöq'ifll�')f.:ı � �t<:JTR lfmf 1 

aıoq'iflf.l� 03!' CflT qft:�cırıı ı ı�l ı ı  

avyaktadini bütani 
vyakta,madhyani bharata 

avyakta,nidhanany eva 
tatra ka paridevana 
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avyakta,ıüfini-başlangıçta tezahür etmemiş; bütani-yaratılmış olan 
herşey; vyakta-tezahür eden; madhyani-ortasında; bharata-Ey 
Bharata'nın torunu; avyakta-tezahür etmemiş; nidhanani-tahrip 
olduklarında; eva-hepsi bunun gibi ;  tatm-öyleyse ; ka-ne; 
paridevana-yakınmak. 

CEVİRİ 
Bütün yaratılmış varlıklar, ba.şlangıçta tezahür etmezler, geçici bir 
süre için te�_ahür ederler ve çözülüp dağıldıkları zaman tezahürleri 
son bulur. Oyleyse yakınmaya ne gerek var? 

ACIKLAMA 
Ruhun varlığına inanan ve inanmıyan olmak üzere iki sınıf filozof 
olduğunu kabul etsek bile her iki durumda da yakınmak için bir 
sebep yoktur. Ruhun varlığına inanmıyanlar, Yedik hikmeti izliyenler 
tarafından tanrı tanımaz (ateist) olarak kabul edilirler. Hatta bu 
ateist teoriyi sırf tartışma olsun diye kabul etsek bile yakınmak icin 
ortada yine bir sebep yoktur. Ruhun vücuttan ayrı olarak var 
olmasından başka, maddi unsurlar yaratılıştan önce tezahür etmez. 
Bu tezahür dışı astral durumdan tezahüre geçi lerek eterden hava 
oluşur, havadan ateş oluşur, ateşten su oluşur, ve sudan d�. toprak 
oluşarak tezahür eder. Topraktan da çeşitli tezahürler oluşur. Omeğin, 
büyük bir gökdelen topraktan tezahür eder. Bu durum çözülüp 
dağılınca bu tezahür son safhasında atomsal olarak tezahür dışı kalır. 
Enerj i muhafaza kanunu kalıcıdır, fakat maddi biçimler .. zaman 
içerisinde tezahür ederler ve etmezler, aradaki fark budur. Oyleyse, 
tezahür edişin her iki safhası ve tezahür dışı durumdan yakınmak 
için ne gibi bir sebep olabilir? Şöyle ya da böyle, tezahür dışı safhada 
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bile kaybolan bir şey yoktur. Başlangıçta ve sonda bütün unsurlar 
tezahür dısı kalırlar ve sadece orta safhada tezahür ederler ve bu 
durum gerÇek bir maddi fark yaratmaz. 

Ve eğer Bagavad-gita'da belirtilen Yedik sonuca göre, bu maddi 
vücutların sadece belli bir zaman süreci icinde muhafaza edilebilir 
olduklarını (antavanta ime deha� ) ve ruh�n ebedi olduğunu kabul 
edersek, vücudun bir giysi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan 
çıkartmamalıyız; bu bakımdan, giysi değişiminden yakınmamız için 
hiçbir sebep yoktur. Maddi vücut ebedi ruhla ilişkili olarak gerçek 
bir var oluşa sahip değildir. &.ı, tıpkı bir rüya gibidir. Rüyada kendimizi 
gökte uçuyor olarak, veya tahtında oturan bir kral olarak görebiliriz, 
fakat uyandığımız zaman ne gökte uçmakta olduğumuzu, ne de tahtta 
oturmakta olduğumuzu görürüz. Yedik hikmeti , maddi vücudun 
Y.arolmadığı temelinden hareket ederek bize benlik idrakini öğretir. 
Oyleyse her iki durumda da, yani kişi ruhun varlığına inansa da 
inanmasa da vücudun kaybından dolayı yakınması için bir sebep 
yoktur. 
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ascarya-vat pasyati kascid enam 
ascarya-vad vadati tathaiva canyah. 

ascarya-vac cainam anya� Srr:ıoti 
sruwapy enariı veda na caiva kascit 

fücarya-vat-hayret veric i  olarak; pasyati-görür; ka.scit-birisi; 
enam-bu ruh; fücarya-vat-hayret verici olarak; vadati-bahseder; 
tatha-böylece; eva-kesinlikle; ca--<le-da; any�-birbaşka; fücarya
vat-a ynı şekilde hayret verici ;  ca-de-da;  enam-bu ruh ;  
any�-diğer; srnoti-duyar; snıtvd-duyulmuş; api-bile; enam-bu 
ruh; veda-bilir; na-asla; ca-ve ; eva-kesinlikle; ka.scit-birisi. 

CEVİRİ 
Bazıları ruha hayretler içinde bakar, bazıları onu hayret verici 
olarak betimler, ve bazıları onun hakkında birçok şey duymuş 
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olmasına rağmen onu anlıyamaz. 

ACIKLAMA 
Gitopanişad yaygın olarak Upariişadlar'ın ilkeleri üzerine kurulu olduğu 
için bu d izeleri Katha Upanişad'da görmek mümkündür ( 1 .2 .  7 ) :  

sravaniiyiipi bahubhir yo na labhyal). 
srnvanto 'pi bahavo yariı na vidyuh 

iiScaryo vaktii ku.salo 'sya labdha 
iiscaryo 'sya jfıiitii ku5alanu5işr.a� 

Atomik ruhun, devasa bir hayvanın vücudunda, devasa banyan 
ağacının vücudunda ve milyarlarcasının boşlukta sadece bir inçlik 
yer işgal ettiği mikrobiyoloj ik varlıkların vücutlarında da bulunması 
oldukça hayret vericidir. Yetersiz bilgiye sahip kişiye ve sadelikten 
uzak kişiye, evrendeki i lk canlı varlık olan Brahma'ya ders veren 
bilginin en yüce otoritesi tarafından izahat verilse bile ruhun bireysel 
atomik kıvı lcımının sırrını anlıyamaz. Kaba maddi kavramlarla 
düşünmeye şartlanmış olan çağımızın insanı, bu kadar ufak bir 
parçanın nası l  hem bu kadar büyük hem de bu kadar ufak 
vücutlanışlara haiz olabildiğini hayal bile edemez. Bu bakımdan 
insanlar, ruha gerek meşru yönden, gerekse betimsel yönden şahane 
bir hususiyete haiz gözüyle bakarlar. Benlik idrakinden yoksun olan 
bütün faaliyetlerin, yaşam savaşının sonucunda hüsrana uğrıyacağının 
kesin olmasına rağmen, maddi enerj i tarafından yanıltılan beşeriyetin 
duyu tatminiyetiyle ilgil i  konulara her zaman daha fazla vakit 
ayırmasından dolayı benlik idraki için ayıracak çok az vakitleri vardır. 
Belki de ruhlarını düsünerek maddi dertlerine cözüm bulabileceklerini 
bilmemektedirler. . · 
Ruh hakkında birşeyler öğrenmek isteyenler, bu konuda otorite sahibi 
olan birisi tarafından verilen bir konferansa katılabilirler, fakat bazen 
cehalet yüzünden Üstünruh ile bireysel atomik ruh arasında hiçbir 
önem farkı görmeksizin her ikisin.� de eşit olarak kabul ederler ve 
dolayısıyla yanılgıya düşerler. Ustünruhun ve atomik ruhun 
konumlarını, b irbirleriyle ilgili işlevlerini ve ilişki lerini ve d iğer 
detayları mükemmelen anlıyabilecek birisini bulmak çok zordur. Ve 
ruh bil iminden gerçek yararı sağlamış ve ruhun çeşitli safhalardaki 
konumunu betimleyecek birisini bulmak daha da zordur. Fakat, şöyle 
ya da böyle, kişi eğer ruh konusunu genel olarak anlıyabilirse yaşamda 
başarılı olur. 
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Benlik konusunu anlamak için uygulanacak en kolay yol, en yüce 
otorite Rab Krşı:ıa tarafından beyan edilmiş olan Bagavad-gita'yı diğer 
teoriler tarafından tahrif.edilmemiş haliyle kabul etmektir. Fakat, 
Krşı:ıa'yı Tanrının Yüce Şahsı olarak kabul etmesi için kişi, gerek bu 
yaşamında gerekse geçmiş yaşamlarında epeyce kefaret ve fedakarlık 
göstermiş olmalıdır. Bununla beraber, Krşı:ıa, adanmış saf bir kulunun 
gösterdiği sebepsiz insafla böyle bilinebilir, bunun başka bir yolu da 
yoktur. 
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delü nityam avadhyo 'yariı 
dehe sarvasya bharata 

tasmat sarvani bütani 
na tvariı socitum arhasi 

dehi- m a d d i v ü c u d u n  s a h i b i ; nityam-ebediyen; 
avadhy�-öldürülemez ; ayam-bu ruh ; dehe-vücudunda; 
sarvasya-he rk e s i n ;  bharata-Ey Bharata ' n ı n  t o ru n u ;  
tasmat-öyleyse; sarvar,ıi-hep; bütani-(doğmuş olan) canlı varlıklar; 
na-asla; tvam-sen; .Socitum-yakınmak; arhasi-hak etmek. 

CEVİRİ 
Ey Bharata'nın torunu, vücutta yaşayan can asla öldürülemez. Bu 
bakımdan, hiçbir canlı varlık için üzülmene gerek yoktur. 

ACIKLAMA 
Tanrı burada, değişmez ruh-can hakkında verdiği öğretiyi sonuca 
bağlamaktadır. · Rab Kfşı:ıa, ölümsüz ruhu çeşitli yönleriyle betimlerken 
ruhun ölümsüz, ve vücudun geçici olduğu gerçeğini ortaya 
koymaktadır. Bu bakımdan, Arjuna bir kşatriya olarak, büyükbabası 
Bişma ve öğretmeni Drona bu savaşta ölecekler diye korkarak görevini 
yerine getirmekten vazgeçmemeliydi. Kişi, kimyasal maddelerin kendi 
aralarındaki ilişkisinden kaynaklanan bir maddi olgunluk devresinde 
yaşam belirtilerinin oluştuğuna, veya ruh diye birşeyin olmadığına 
değil, Sri Krşı:ıa'nın otoritesi altında maddi vücuttan farklı bir ruhun 
varlığına inanmalıdır. Ruh ölümsüz olmasına rağmen insanlar şiddete 
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teşvik edilmemelidir; ancak sadece gerektiği zaman, yani savaş 
durumunda şiddete karşt çtktlmaz. Ve bu şiddet kaprisle değil, fakat 
hakh durumda ve Tanrmm nzastyla uygulantr. 
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sva-damuım api cavekşya 
na vikampitum arhasi 

darmyad dhi yw:ldhac chreyo 'nyat 
kşatriyasya na vidyate 

sva-damıam-kişinin kendi dini ilkeleri; api-de-da; ca-doğrusu; 
avekşya--dikkate almak; na-asla; vikampitum-tereddüt etmek; 
arhasi-hak etmek ;  darmyat-dini i lkeler için; hi-doğrusu; 
yuddhat-dövüşmekten; sreya�-daha iyi bir meşguliyet; anyat-bir 
diğer; kşatriyasya-kşatriyanm; na-yapmaz; vidyate-var olmak. 

CEVİRİ 
Yapmakla yükümlü olduğun görevini göz önünde tutarak dini 
ilkeler doğrultusunda savaşmak senin yegane meşguliyetin 
olmalıdır ; öyleyse neden tereddüt ediyorsun? 

ACIKLAMA 
Dört sosyal smtftan biri olan ·ve iyi yönetimle sorumlu olan ikinci 
stradaki bu sıntfın adt kşatriyadu. Kşat "acttmak" anlamına gelir. 
Toplumu zararlt şeylerden koruyanlara kşatriya ( trayate-koruyan) 
denir. Kşatriyalar öldürmeyi öğrenmek için ormanda eğitim görürler. 
Bir kşatriya ormana giderek bir kaplana kthctyla kafa tutar ve onunla 
göğüs göğüse dövüşür. Eğer kaplant öldürmeyi başamsa kaplanı bir 
törenle kraliyet ailesine sunar. Bu sistem günümüzde halen Jaipur 
eyaletinin asi lzade leri tarafından uygulanmaktadtr. Kşatriyalar, 
dövüşmek, zorlamak ve öldürmek için özel olarak yetiştirilirler, çünkü 
dini şiddet bazen gerekli olabilir. Bu bakımdan, kşatriyalar doğrudan 
doğruya sannyiisa, yani feragat yaşamma girmezler. Politik şiddetsizlik 
diplomasi yoluyla sağlanabilir, fakat bu asla bir sebep, veya ilke değildir. 
Irmi kanun kitaplarmda bu konuda şunlar belirtilmiştir: 



1 1 6 ÖZGÜN BAGA VAD-GİT A 

ahaveşu mitho 'nyonyariı 
jighariısanto mahi-kşita� 

yuddhamii� param saktya 
svargariı yiinty apariin-mukha� 

yajiieşu pa5avo bralıman 
hanyante satatariı dvijai� 

sariıskftiih. kila mantrais ca 
te 'pi svargam aviipnuvam 

2 .32 

"Kendisine haset eelen bir başka kralla savaş meydanında dövüşen 
bir kral veya kşatriya öldüğü taktirde cennet gezegenlere gitmeye hak 
kazanır; bu, tıpkı brahmar:ıların kurban ateşine hayvan kurban ederek 
cennet gezegenlere ulaşmalarına benzer." Bu bakımdan, savaş 
meydanında dini ilkeler doğrultusunda adam öldürmek ve kurban 
ateşine hayvan kurban etmek bir şiddet gösterisi değildir, çünkü dlni 
ilkeler söz konusu ise bunun herkese faydası vardır. Kurban edilen 
hayvan, bir suretten diğer bir surete geçerek tamamlaması gereken 
evriminden muaf olarak doğrudan doğruya insan olarak dünyaya 
gelir ve tıpkı aynı cennet gezegenlere fedakarlıklarda bulunarak ulaşan 
briihmanlar gibi, savaş meydanında şehit olan kşatriyalar da cennet 
gez�genlere ulaşırlar. 

iki çeşit sva-darma (belirlenmiş görevler) vardır. Kişi özgürlüğüne 
kavuşmadıkça, özgürlüğe kavuşmak için dini ilkelerle ilişkili olarak 
vücudunun görevlerini yapmalıdır. Kişi özgürlüğüne kavuştuğu zaman 
o kişinin sva-darması, yani özel görevi maddi vücut kavramından 
kurtularak manevi bir göreve dönüşür. Yaşamın vücutsal kavramında 
brahmanlar ve kşatriyalar için belirlenmiş bazı görevler vardır ve bu 
görevlerden kaçılmaz. Sva-darma Tanrı buyruğudur ve bu konu 
Dördüncü Bölümde açıklanacaktır. Vücutsal platformdaki sva
darmaya, "ma_nevi anlayışta atlama taşı" anlamına gelen varnii.Srama
darma denir. insan medeniyeti, vam&rama-darma ile, veya vücudun, 
etkisi altında bulunduğu belli bir doğa haline göre yapmakla yükümlü 
olduğu belli görevlerle başlar. Kişinin herhangibir alanda belli bir 
görevi yüksek otoritelerin isteklerine göre yerine getirmesi o kişinin 
daha yüksek bir yaşam durumuna ulaşmasına yardımcı olur. 
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yadrcchaya copapannariı 
svarga,dvaram apavrtam 

sukhinah k.şatriyah partha 
labhante yuddham idrsam 

1 1 7 

yadrcchaya-kend i s ine göre ; ca-d e ,d a ;  upapannam-ulaştı; 
svarga--cennet gezegenlerin; dvaram-kapı; apavrtam-sonuna kadar 
acık ; sukhinah-. çok mutlu; kşatriyah-kraliyet ai lesinin üyeleri ; 
piirtha-Ey Prtha' nın oğlu ; labhante-elde et; yuddham-savaş; 
idr5am-bunun gibi. 

CEVİRİ 
Ey Partha, ne mutlu kşatriyalara ki kendilerine cennet gezegenlerin 
kapılarını açacak olan savaşma fırsatları var. 

ACIKLAMA 
Rab Krşı:ıa, dünyanın yüce Öğretmeni olarak, "Bu savaşta hiçbir 
fayda göremiyorum. Bu savaş sürekli olarak cehennemde kalmamıza 
sebep olabi lir" d iyen Arjuna'nın bu tutumunu yermektedir. 
Arjuna 'nın bu sözleri sadece cehaletten kaynaklanmaktaydı .  
Belirlenmiş görevini yerine getirmek icin şiddet kullanmaktan 
kaçınmak istiyordu. Bir ksatriya için savaş alanında bulunmak ve 
ş iddet kullanmamak ahmakça bir felsefedir. Parasara,smrti, yani 
Vyasadeva'nın babası büyük bilge Para.sara trarafından belirlenmiş 
dini kurallar bu konuda şunları belirtir: 

kşatriyo hi praja rakşan 
sastra,panih pradan<layan 

nirjitya para,sainyadi 
kşitiriı darmena palayet 

"Ksatriyaların görevi vatandaşları her türlü zorluklardan korumaktır, 
bu sebepten dolayı, kanun ve nizamı sağlamak amacıyla gerektiğinde 
şiddet kullanılmalıdır. Kşatriyalar düşman kralların askerlerini mağlub 
ederek dünyayı dini ilkelere göre yönetmelidirler." 

Herşey dikkate alınacak olursa Arjuna'nın savaştan kacması için 
hiçbir sebep yoktu. Eğer savaşıp düşmanını mağlub ederse krallığının 
tadını çıkartacak ve eğer savaşta ölürse kendisi için kapılarının ardına 
kadar açık olduğu ceımet gezegenlere terfi edecekti. Yani her iki 
durumda da bu savaştan karlı çıkacaktı. 
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atha cet tvam imam damıyariı 
sangramariı na karişyasi 

tatah sva-darmariı kirtiriı ca 
hitva papam avapsyasi 

2 .33 

atha-öyleyse ; cet-eğer; tvam-sen; imam-bu;  damıyam-dini 
görev olarak; sangrarnam-dövüşmek; na-yapma; karişyasi-yerine 
getirmek; uıuıh--o zaman; sva-darmam--dini görevin ; kirtim-itibar; 
ca-d e - d a ;  hitva-kaybetrnek; papam-günahsa l  t epk i ;  
avapsyasi-kazanacak. 

CEVİRİ 
Fakat, eğer dini görevin olan savaşmayı icra etmezsen görevini 
ihmal etmekten dolayı kesinlikle günaha girer ve bir savaşçı olarak 
itibarını kaybedersin. 

ACIKLAMA 
Arjuna, meşhur bir savaşçıydı ve bu şöhretini Rab Siva da dahil 
olmak üzere birçok qüyük yarıtanrıyla dövüşerek elde etmişt�. Avcı 
kıyafetindeki Rab Siva'yla dövüşerek onu yenmesi Rab Siva'yı 
memnun etmiş ve ona pasupata-astra ismindeki silahı hediye olarak 
vermişti. Herkes onun ne kadar büyük bir savaşçı olduğunu biliyordu. 
Hatta Dronaçarya bile onu kutlamış ve ona kendi öğretmenini bile 
öldürecek güçte olan özel bir silah hediye etrnişt�. Kısacası onu evlatlığa 
kabul eden cennet gezegenlerin baş meleği lndra da dahil olmak 
üzere birçok otoriteden askeri sertifika ve güven oyu almıştı. Fakat, 
eğer bu savaştan kaçarsa sadece bir kşatriya olarak görevini ihmal 
etmekle kalmıyacak, aynı zamanda bütün ününü ve güvenilirliğini 
kaybederek kraliyet yolunu cehenneme çevirecekti. Birbaşka deyişle, 
savaşmakla değil , fakat savaştan kaçmakla cehenneme gidecekti. 

3 4  
<>Ftfrfü � l{.mR CfitWıııı'�RI ô-s ap:rrq ı 

fi"-ı:rrfcf <1Fl "'m Fd ıh o ı ı<� R iôq €t 1 1111 ı ı  



2.35 Gita Özetinin içeriği 

akirtiriı capi bütani 
kathayişyanti te 'vyayam 

sambhavitasya cakirtir 
mararıad.atiricyate 

1 1 9 

akirtim-rezillik; ca-de-da; api-üstte ve yukarıda; büta.ni-herkes; 
kathayişyanti- k o nu ş a c a k ;  te- s e n d e n ;  avyayam--ebedi; 
sambhavitasya-sorumlu bir insan için; ca-de-da; akirtih-kötü 
şöhret; marana.t-ölümden; atiricyate-daha beter olur. 

CEVİRİ 
Halk her zaman senin rezilliğinden bahsedecek. Saygıdeğer bir 
insan için alçaltılmak ölümden beterdir. 

ACIKLAMA 
Arjuna'nın hem arkadaşı he.m de akıl hocası olarak Rab Krşı:ıa, 
Arjuna'nın savaşmayı reddetmesini göz önünde tutarak son 
yargılamayı yapmaktadır. Rab şöyle demektedir: "Arjuna, eğer savaş 
meydanını savaş bile başlamadan terkedersen herkes sana korkak 
diyecek. Ve eğer insanların seni kötü bir isimle hatırlayacaklarını 
umursamayıp canını kurtarmak için savaş alanından kaçmak 
istiyorsan, bu savaşta ölmen daha iyi olur derim. $.enin gibi saygıdeğer 
birisi için kötü bir şöhret ölümden beterdir. Oyleyse, bu savaşta 
ölmen canını kurtarmak için kaçmandan çok daha iyidir. Bu seni , 
Benim dostluğumu kötüye kullanmaktan ve toplumdaki saygınlığını 
kaybetmekten kurtarır." 

Bu durumda, Tanrının son kanaati, Arjuna'nın çekilmeyip savaşta 
ölmeyi tercih etmesiydi. 
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bayad rar:ıad uparatariı 
mariısyante wariı maha.-mtha.Jı 

yesariı ca wariı bahu-mato 
büwa yQ.syasi liighavam 

bayat-korkarak; rana.t-savaş alanından; uparatam-terk etmek; 
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nıariı.syante-düşünecek le r ;  tvam-s e n ;  maha_,,-athah-büyük 
generaller;  yeşam-kimin için; ca-de -da; tvam-sen; bahu
maıah-büyük it ibar ;  bütva-olmuş olan; yasyasi-gideceksin; 
laghavam--<leğerini kaybetmek. 

CEVİRİ 
Senin isminin ve şöhretinin yÜksek itibarını bilen büyük generaller 
savaş meydanını sadece korktuğun için terkettiğini zannederek 
seni bir daha hiç önemsemiyecekler. 

ACIKLAMA 
Rab i(rşı:ıa bu konudaki kanaatini Arjuna'ya anlatmaya devam ederek 
şöyle demektedir : "Duryodhana, Kama ve diğer büyük generallerin, 
kardeşlerine ve büyük babana duyduğun sevgi ve merhametten dolayı 
savaş alanından çekildiğini düşüneceklerini hiç sanma. Onlar canını 
kurtarmak için kaçtığını zannedecekler ve böylece yüksek itibar sahibi 
kişiliğin cehenneme gidecek." 

3 6  
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aviicya-vadams ca bahün 
vadişyanti tavahi� 

nindantas tava samarthyariı 
tato duhJ<hatarariı nu kim 

aviicya-alçaltıcı ;  vadan-üretilen sözler; ca--<le-da; bahün-birçok; 
vadişyanti-s ö y l i y e c e  k ;  tava- s e n i n  ; ahi�--<lüşmanlar; 
nindantah-kötü lerken ; tava-seni n ;  samarthyam-yeteneğin; 
tatah---ondan; duhJ<ha-taram--<laha acı; nu-tabi ; kim-ne olabilir. 

CEVİRİ 
Düşmanların seni alçaltıc� sözlerle anacak ve yeteneğini 
kücümseyecekler. Senin için bundan daha kahredici bir şey olabilir 
mi? 

ACIKLAMA 
Rab Krşı::ı.a, başlangıçta Arjuna'nın yersiz sevgi talep edişine şaşırmış 
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ve bu sevginin Aryan-olmayanlara uyduğunu söylemişti. Şimdi de 
Arjuna'nın bu sözümona sevgisine karşı söylemiş olduğu bu sözlerle 
açıklamalarını ispatlamaktadır. 

3 7  
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hato va prapsyasi svargam 
jitva va bhokşyase mahim 

tasmad uttiştfıa kaunteya 
yuddhaya krta-niscayah 

hatah-öldürülmek; w-ya; prapsyasi-kazanırsın; svargam--cennet 
krall ıklar; jitva-fethederek; va-veya; bokşyase-zevk alırs ın ;  
mahim--dünya; tasmat-öyleyse ; uttiştfıa-kalk; kaunteya-Ey 
K u n t  i ' n i n  o ğ l u ; yuddhaya--dövüşmek; k r t a-kararlı; 
niscayah-kesinlik içinde. 

CEVİRİ 
Ey Kunti 'nin oğlu, ya savaş meydanında şehit olup cennet 
gezegenlere gid�.ceksin, ya da zafer kazanıp dünyada krallığın tadını 
çıkartacaksın. Oyleyse, kararlılık içinde ayağa kalk ve dövüş. 

ACIKLAMA 
Arjuna'nın zafer kazanacağı kesin olmamakla beraber, eğer şehit 
düşecek olursa cennet gezegenlere yüceltileceği icin her halikarda 
savaşması gerekiyordu. 

3 8  
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sukha-duhkhe same krtva 
labhalabhau jayajayau 

tato yuddhaya yujyasva 
naivam papam avapsyasi 

sukha-mu t lu luk ;  dul).khe-rahats ı z  l ık ;  same-soğukkanlılıkla; 
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krtva-yaparak; labha-alabhau-hem kazanCl hem kaybı ;  jaya, 
ajayau-hem zafer i  hem mağlubiyeti ;  �-ondan sonra; 
yuddhaya-savaşmak uğruna; yujyasva-meşgul ol (savaş ) ;  na-asla; 
evam-bu yolla; papam-günahsal tepki; avapsyasi-kazanacaksın. 

CEVİRİ 
Mutluluğu veya rahatsızlığ;, kazancı veya kaybı, zaferi veya 
mağlubiyeti düşünmeksizin savaş uğruna savaş. Eğer böyle 
yaparsan hiç günaha girmezsin. 

ACIKLAMA 
Rab Krşı:ıa burada Arjuna'ya· doğrudan doğruya savaşmak uğruna 
savaşmasını söylemektedir, çünkü Krşı:ıa savaşın başlamasını 
istemektedir. Krşı:ıa şuuruyla yapılan faaliyetlerde mutluluk veya 
mutsuzluk, kazanç veya kayıp, zafer veya mağlubiyet düşünülmez. 
Herşeyin Krşı:ıa uğruna yapılması aşkın.şuur demektir, çünkü bu şuurla 
maddi faaliyetlerde bulunan kişi bu faaliyetlerden kaynaklanan 
tepkilere hedef olmaz. Gerek erdem halinde olsun, gerekse ihtiras 
halinde olsun, kendi duygularının tatminiyeti için çalışan kişi iyi 
veya kötü tepkilere hedef olur. Fakat, Krşı:ıa şuuruyla yapılan 
faaliyetlere kendisini tamamen adamış kişi s ıradan bir faaliyetle 
meşgulmüş gibi, ne birisine karşı mecburiyet altındadır, ne de kimseye 
birşey borçludur. 

devarşi-bütapta,nrrµiriı pitfr)iiriı 
na kinkaro nayam T1:ıi ca rajan 

sarvatmana ya� 5araı:uzriı 5arar_ıyariı 
gato mukundariı parihrtya kartam 

"Diğer görevlerini bir kenara bırakarak Krşı:ıa Mukunda'ya tamamen 
teslim olan kişi, y;ıntanrılar, bilgeler, halk, akrabaları, insanlık ve 
ataları dahil  olmak üzere ne kimseye borçludur, ne de kimseye 
muhtaçtır. " (Bagavatam 1 1 .5 .4 1 )  Bu dizelerde Krşı:ıa'nın Arjuna'ya 
ima etmek istediği şey budur ve bu konu ilerideki dizelerde açıklığa 
kavuşacaktır. 

3 9  
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eşa te 'bihita saiıkhye 
buddhir yoge tv imam Snıu 

buddhya yukw yaya partha 
kamıa-bandhariı prahasyasi 
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eşa-bütün bunlar; te-sana; abhihita-tasvir ettim; saiıkhye-analitik 
yollardan; buddhih-zeka; yoge-meyvesel sonuçlardan uzak durularak 
yapılan çalışma ; tu-fakat; imam-bu ;  srrıu-sadece duy; 
buddhya-zeka i l e ;  yukuıh-peşine katmak; yaya-bununl�; 
partha-Ey Prtha'nın oğlu; karma-bandham-tepkilere esir olmak; 
prahasyasi-kunulabilirsin. 

CEVİRİ 
Buraya kadar analitik yollard.an bu bilgiyi sana izah ettim. Şimdi, 
ise bu bilgiyi meyvesel sonuçlardan uzak durularak yapılan 
çalışmalar olarak izah ederken dinle. Ey P�tha'nın oğlu, bu bilgiyle 
hareket ettiğin zaman yaptığın çalışmaya esir olmaktan kendini 
kurtarabilirsin. 

ACIKLAMA 
Nirukti'ye, yani Yedik sözlüğe göre saiıkya sözcüğü "birşeyi detaylarıyla 
tasvir etmek" anlamına gelir ve bu felsefeye göre saiıkya ruhun esas 
doğasını tasvir eder. Yoga ise duyu kontrolünü gerektirir. Arjuna'nm 
savaşmak istememesi duygusal tatminiyet düşüncesi üzerine kuruluydu. 
Arjuna esas görevini unutarak dövüşü durdurmak istedi, çünkü 
Dhrtaraşçra'nın oğulları olan kuzenleri ve kardeşlerini yenerek elde 
edeceği krallıktan çok akrabalarını ve yakınlarını öldürmemekten 
daha çok zevk alacaktı. Her iki durumda da esas ilkeler duygu 
tatminiyeti üzerine kuruluydu. Onları mağlub etmekten duyacağı 
mutluluk ile akraba ve yakınlarının yaşadıklarını görmekten duyacağı 
mutluluğun her ikisi de, hikmet ve görev feda edilmiş olsa bile şahsi 
duygu tatminiyeti üzerine kuruludur. Krşı:ıa burada Arjuna'ya, 
bü yükbabas ın ın vücudunu ö ldürmekle onun ruhunu 
öldüremiyeceğini ve Tanrının Şahsı da dahil olmak üzere bütün 
bireysel şahısların ebedi bireyler olduklarını, onların geçmişte de birey 
olarak yaşamış olduklarını, şimdi de birey olarak yaşadıklarını ve 
gelecekte de birey olarak yaşamaya devam edeceklerini , çünkü 
herbirirnizin ebedi bireyler olduğunu izah etmek istiyordu. Bizler sadece 
çeşitli şekillerde olan vücutsal giysimizi değiştiririz, fakat aslında bu 
maddi giysinin bağlarından özgür olsak bile bireyselliğimizi sürdürürüz. 
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Ruhun ve vücudun analitik incelemesi grafiksel bir şekilde Rab l<fşı:ı.a 
tarafından izah edilmiştir. Ruh ve vücut hakkında çeşitli görüş 
açılarından verilen bu tasvirsel bilgi, Nirukti sözlüğüne göre Sankya 
olarak tasvir edilir. Fakat bahsi geçen bu Sankyanın ateist Kapila'nın 
Saiı.kya felsefesiyle hiçbir i lgisi yoktur. Sahtekar Kapila'nın 
Saiı.kyasından çok önceleri Sankya felsefesi, bu felsefeyi annesi 
Devahüti'ye izah eden ve J\ab Krşı:ıa'nın enkamasyonu olan gerçek 
Rab Kapila tarafından Srimad,Bagavatam'da anlatılmıştır. Tanrı 
burada açıkça izah etmiştir ki, pur�a, yani Yüce Tanrı aktiftir ve 
prakytiye sadece bir bakış atarak herşeyi yaratır. Bu hakikat, Vedalar 
ve Gita tarafından kabul edilmiştir. Vedalar' daki anlatıma göre, T ann, 
prakrtiye, yani doğaya sadece bir bakış atarak onu atomik bireysel 
ruhlarla gebe bırakmıştır. Bütün bu bireyler, maddi dünyada duyu 
tatmini yeti için çabalarlar ve maddi enerj inin püyüsü altında yanılgıya 
kapılarak hoşlanıcı olduklarını zannederler. işte bu mentalite, canlı 
varlığın Tanrıyla bir olmak istediği zaman özgürlüğe kavuşmak için 
aşması gereken son engeldir. Mayanın, yani duyu tatminiyeti 
yanılgısının son tuzağı budur ve ancak duyu tatminiyetiyle geçen 
birçok yaşamdan sonra büyük ruhlar Rab Krşı:ı.a-Vasudeva'ya teslim 
olarak en yüce hakikat arayışlarını sona erdirirler. 
Arjuna zaten Ona teslim olarak Krşı:ıa'yı manevi öğertmen olarak 
kabul etmişti: sişyas te 'ham sadhi marn wariı prapannam. Sonuç olarak, 
Krşı:ıa şimdi ona buddJıi,yoga, veya karma,yogayı, birbaşka deyişle, 
sadece Tanrının duygularını tatmin etmek için yapılan adanmış 
hizmeti anlatmak üzeredir. Bu buddhi'Yoga, herkesin kalbinde bulunan 
Paramatma (Tanrıyla doğrudan doğruya kurulan iletişim) olarak 
Onuncu Bölüm onuncu dörtlükte acıkca izah edilir. Fakat adanmıs 
hizmet olmaksızın böyle bir iletişim kurulamaz. Dolayısıyla, Tanrıya 
adanmış, veya aşkın hizmetle meşgul olan kişi, birbaşka deyişle Krşı:ı.a 
şuurunda olan kişi, T annnın lütfuyla buddhi,yoga mertebesine yükselir. 
Tanrı bu konuda, "aşkın sevginin dışında her zaman adanmış hizmetle 
meşgul olanları, aşk ve adanmışlığın saf bilgisiyle mükafatlandıhrım" 
der. Adanmış kişi, bu yolla Ona, veya Tanımın hep-mesut krallığına 
kolayca ulaşır. 

Bundan da anlaşıldığı gibi, burada bahsi geçen buddhi'Yoga Tanrıya 
adanmış hizmet demektir ve burada bahsi geçen Sankyanın sahtekar 
Kapila tarafından yayılmış olan ateist saiıkya-yoga ile hiçbir ilgisi 
yoktur. Dolayısıyla, burada bahsi geçen saiıkya'Yoganın ateist Sankya 
felsefesiyle ilgisi olduğu zaıınedilerek yanılgıya düşülmemelidir. Çünkü 
ne o sıralarda bu felsefenin bir etkinliği vardı, ne de Rab Krşı:ıa bu 
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gibi ateist felsefi tahminlerden bahsederdi. Gerçek Sankya felsefesi 
Srimad,Bagavatam'da Rab Kapila tarafından anlatılmıştır, fakat orada 
anlatılan Sankyanın bile bu konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Buradaki 
Sankyanın anlamı ruh ve vücudun analitik betimlemesi demektir. 
Rab Krşı::ıa, Arjuna'yı sadece buddhi.-yoga, veya bakti.-yoga noktasına 
getirmek için ruhun analitik bir betimlemesini yapmaktadır. Bu 
bakımdan, Rab Krşı::ıa'nın Saiı.kyasıyla Rab Kapila'nın Bagavatam' da 
anlatılan Sankyası bir ve aynıdır. Her ikisi de bakti.-yogadır. Rab 
Krşı::ıa, " insanların sadece az zeki sınıfı saiıkya.-yoga ile bakti.-yoga 
arasında bir ayırım yapar" demiştir. ( saiıkya,yogau pythag bala� 
pravadanti na panditaJ:t) .  

Tabii ki ateist saiıkya,yoganın bakti,yoga ile hiçbir ilgisi olmamakla 
beraber, zeki olmayan bazı kişiler ateist saiıkya,yoganın Bagavad,gita'da 
anlatıldığını iddia ederler. 

Dolayısıyla, kişi budılJıi,yoganın, adanmış hizmetin tam saadet ve 
bilgisiyle Krşı::ıa şuurunda çalışmak demek olduğunu anlamalıdır. 
Sadece Tanrıyı tatmin etmek için çalışan kişi, bu çalışmanın zorluğuna 
rağmen buddJıi,yoganın ilkeleri altında çalışır ve her zaman aşkın bir 
saadet içindedir. Böylesine aşkın bir meşguliyet içindeki kişi Tanrının 
lütfuyla kendiliğinden bütün aşkın anlayışlara mazhar olur ve böylece, 
bilgi edinmek için daha fazla t?ir gayret göstermesine gerek kalmadan 
tam bir özgürlüğe kavuşur. Ozellikle ailevi, veya maddi mutluluk 
üzerine bazı sonuçlar elde etmek amacıyla duygusal tatmini yede iligili 
bazı meyvesel sonuçlar için yapılan çalışmalar ile Krşı::ıa şuuru ile 
yapılan çalışmalar arasında çok büyük bir fark vardır. Bu durumda, 
budılJıi,yogayı, yaptığımız çalışmanın aşkınlık vasfı olarak niteliyebiliriz. 

40 
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nehabhikrama,rıaso 'sti 
pratyavayo na vidyate 

sv,alpam apy asya dannasya 
trayate mahato bayat 

na-yok ; iha-bu yogad a ;  abhikrama-gayret göstermekte; 
rıasaJ:t-kay ı p ;  asri-orada ;  pratyavaya}:ı-azaltma; na-asla; 
vidyate-ora d a ;  su,alpam-b i raz ; api-b i l e ; asya-bunun; 
dannasya-meslek; trayate-serbest bırakır; mahata}:ı--çok büyük bir 
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şeyden; bayıü-tehlike. 

CEVİRİ 
Bu teşebbüsten hiçbir şey kaybetmeyeceksin ve bu yolda 
katedeceğin en ufak ilerleme bile seni en tehlikeli korkulardan 
koruyacaktır. 

ACIKLAMA 
Krşı:ıa şuurunda faaliyet göste�mek, veya hiçbir duygusal tatminiyet 
beklemeksizin Krşı:ıa'nın yararı için çalışmak, çalışmanın aşkın 
vasfıdır. Böyle bir faaliyet için yapılan ufak bir başlangıç bile ne bir 
engelle karşılaşır, ne de bu ufak başlangıç herhangibir safhada kayoolup 
gider. Maddi alanda başlatılan herhangibir çalışmanın tamamlanması 
gerekir, aksi takdirde tüm girişim başarısızlıkla sonuçlanır. Fakat, 
Krşı:ıa şuurunda başlatılan herhangibir çalışma bitirilmese bile etkisi 
kalıcıdır. Bu bakımdan, Kfşı:ıa şuurunda yaptığı çalı.şma tamamlanmasa 
bile böyle bir çalışma yapan kişi hiçbirşey kaybetmez. Krşı:ıa şuurunda 
yapılan yüzde birlik bir çalışmanın bile kalıcı sonuçları vardır ve 
böylece, bir sonraki başlangıç yüzde ikilik noktadan başlar; bunula 
beraber, ��ddi faaliyetlerde yüzde yüzlük bir başarı sağlanamazsa kar 
edilemez. Omeğin, Ajamila görevini bir miktar Krşı:ıa şuuruyla yerine 
getirmişti, fakat sonuçt� Tanımın lütfuyla yüzde yüzlük bir sonucun 
mutluluğunu tatmıştı. Srimad,Bagavatam'da bu konuyla ilgili güzel 
bir dörtlük vardır: 

tyakıva sva,damıariı carar)iiriıbujariı harer 
bajann apakvo 'tha patet tato yadi 

yatra kva vabhadram abhüd amuşya kim 
ko vartha apto 'bajatariı sva,damıata� . 

"Kişi eğer mesleki görevini bırakıp Krşı:ıa şuurunda çalışır ve çalışmasını 
tamamlamadan ölürse kendi hesabına ne kaybeder? Ve eğer kişi 
maddi faaliyetlerini mükemmelen yerine getirirse ne kazanır?" Veya 
Hristiyanların dediği gibi, "Bütün dünyayı kazanıp ebedi ruhunu 
kaybeden kişi acıdan başka ne kazanır?" 

Maddi faaliyetler ve bunların sonuçları vücudun ölümüyle son 
bulur. Fakat, Krşı:ıa şuuru ile yapılan çalışmalar vücudun kaybından 
sonra bile kişiyi Kfşı:ıa şuuruna götürür. Bu kişinin, en azından kültürlü 
bir brahman ailesinde, veya zengin bir aristokrat ailede insan olarak 
tekrar dünyaya gelerek yeni bir yükselme şansına sahip olacağı kesindir. 
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Krşı:ıa şuurunda yapılan çalışmanın yegane niteliği de budur. 

4 1  
O<FH1 r<lrRwtı ı iJf,Uı� �'l'1�'1 ı 

«IMll�I �� �Sô<lClfllf4'1rl{ 1 1\/W 

vyavasayatmika buddlıir 
ekeha kurn-nandana 

bahu-sakha hy anantas ca 
buddhayo 'vyavasayiniim 
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vyavasaya-atmika-Krşı:ıa şuurunda kararlı olmak; bw:ldhih-zeka; 
ekli-yegane; iha-bu dünyada; kurn-nandana-Ey Kurular'ın sevilen 
çocuğu ; bahu-sZiklılıl).-çeşitli  dallara ayrılmak; h i--<loğrusu; 
anan�- s ı n ı r s ı z ; ca- d e - d a ; bw:ldhayaJ:ı-zeka; 
avyavasiiyiniim-Krşı:ıa şuurunda olmayan diğerleri. 

CEVİRİ 
Bu yolda olanlar maksatları iÇin azimlidirler ve amaçları birdir. Ey 
Kurular'ın sevilen çocuğu, azimli olmayanların zekaları birçok 
dallara ayrılmıştır. 

ACIKLAMA 
Kişiyi yaşamın en yüce mükemmelliğine ulaştıran Krşı:ıa şuuruyla 
kazanılan güçlü imana vyavasayatmika zekası adı verilir. Caitanya
caritiimrta (Madhya 22 .62 ) 'da bu konu şöyle belirtilir: 

'sraddha-sabde-visvasa kahe sudr(iluı niscaya 
krşrye bakti kaile sarva-karma krta haya 

İman yüce birşeye duyulan sarsı lmaz bir güven demektir. Krşı:ıa 
şuurunun görevlerini yerine getirmekle meşgul olan kişinin, ailevi, 
insani ve milli geleneklerin mecburiyetleriyle dolu olan maddi dünya 
ile ilişkili olarak hareket etmeye ihtiyacı yoktur. Meyvesel faaliyetler, 
kişinin geçmişte yaptığı iyi veya kötü faaliyetlerin tepkileriyle meşgul 
olması işlemidir. Kişi, Krşı:ıa şuurunda uyandığı zaman faaliyetlerinden 
iyi sonuçlar elde etmek için uğraşmasına gerek kalmaz. Kişi, Krşı:ıa 
şuuruyla yaşadığı sürece bütün faaliyetleri mutlak platformda yer alır 
ve iyi ve kötü gibi ikilemlere hedef olmaz. Krşı:ıa şuurunun en yüksek 
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mükemmelliği, insanı yaşamın maddi kavrarnlanndan özgür kılmasıdır. 
Kişi, Krşr:ıa şuurunun gelişmesiyle kendiliğinden bu duruma ulaşır. 

Krşr:ıa şuurundaki kişinin azimkar maksadı bilgi üzerine kuruludur. 
Vö.sudevah sarvam iti sa mahatmii sudurlabhah: Krsna suurundaki kisi, 
tezahür etmiş olan tüm sebeplerin kökünün v·�s�deva, veya Krş�a 
olduğunu mükemmelen bilen nadir ve iyi bir ruhtur. Ağacın kökünün 
sulanarak suyun kendiliğinden dallara ve yapraklara dağılmasının 
sağlanması gibi, Krşr:ıa şuuruyla hareket eden kişi, kendisine, ailesine, 
topluma, ülkesine, insanlığa ve herkese en yüce hizmeti vermiş olur. 

Fakat, Krşr:ıa şuuruyla yapılan hizmet, öğrencisinin tabiatını bilerek 
onu Krşı:ıa şuurunda hareket etmeye yönelten ve Krşı:ıa'yı temsil 
eden bir manevi öğretmenin rehberliği altında yapılmalıdır. Krşr:ıa 
şuurunu iyice kavramış olmanın yanısıra, kişi sağlam hareket etmeli 
ve Krşr:ıa'nın temsilcisine itaat etmeli ve manevi öğretmeninin 
öğretilerini bir yaşam göreviymiş gibi kabul etmelidir. Manevi 
öğretmeni için yaptığı meşhur duasında Srila Visvanatha Cakravarti 
T akur bizlere şu öğretiyi sunar: 

yasya prasadiid bagavat-prasado 
yasyö.prasadan na gati� kuto 'pi 

dhyö.yan stuvariıs tasya ya5as tri-sandhyariı 
vande guroh sri-caraı:ıJ.ravindam 

"Manevi öğretmenin tatmin edilmesiyle Tanrının Yüce Şahsı tatmin 
edilmiş olur. Kişinin manevi öğretmenini tatmin etmeksizin Krşr:ıa 
şuuru platformuna yükselme şansı yoktur. Bu bakımdan, günde üç 
kere onun insafını kazanmak için dua eder ve manevi öğretmenime 
saygılı itaatlerimi sunarım." 
Bununla beraber, (teoride değil ,  fakat uygulamada, meyvesel 
faaliyetlerde tezahür eden duygusal merrınuniyet için daha fazla bir 
olanak olmadığı zaman) bütün işlem, vücut kavramının ötesinde 
bulunan ruhun mükemmel bilgisine dayanır. Sağlam bir akıl 
konsantrasyonundan yoksun kişinin aklı çeşitli meyvesel faaliyetlere 
kayar. 
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yam imam puşpitariı vıkariı 
pravadanty avipa.scitah 

veda,vada-Tatah. partha 
niinyad astiti vadinalı 

kamatmanal). svarga,para 
janma,karma,phala,pradam 

kriya,viseşa,bahulariı 
bogaiSvarya,gatiriı prati 

1 29 

yam imam-bütün bunlar;  puşpitam-çiçekli ;  vıkam-sözler; 
pravadanti-söylemek; avipascital:ı-az bilgiye sahip kişiler; veda,vada, 
ratiÜ).-Vedaları izliyenler; partha-Ey Prtha'nın oğlu; na-asla; 
anyat-başka birşey; asti--0rada; iti-böylece; vadinalı-savunur; 
kama,atmana�--duyu tatminiyetini arzulamak; svarga,parM-cennet 
gezegenlere ulaşmayı hedeflemek; janma,karma,phaJa,pradam-iyi bir 
doğum ve d iğer meyvesel faaliyetlerde son bulan ;  kriya, 
viseşa-gösreriş l i kutlamalar;  bahulam-çeş i t l i ;  boga--duyu 
tatminiyetinde; ai5varya-ve zenginlik; gatim-ilerleme; prati--doğru. 

CEVİRİ 
Cennet gezegenlere yükselmek ve iyi bir ailede doğarak güç sahibi 
olmak için yapılması gereken çeşitli meyvesel faaliyetlerden 
bahseden Vedaların bu çiçekli sözlerine cahiller oldukça ilgi 
gösterirler. Zengin bir yaşama ve duyusal memnuniyete olan 
tutkuları yüzünden dünyada bundan daha yüce birşeyin olmadığını 
iddia ederler. 

ACIKLAMA 
Genelde fazla zeki olmayan beşerler cehaletleri yüzünden Vedalar'ın 
bir bölümü olan karma,kaD{la'da tavsiye edilen meyvesel faaliyetlere 
ilgi duyarlar. Bu gibi kişiler, maddi zenginliğin sıradan birşey olduğu 
ve şarap ve hurilerin emirlerine amade olduğu vaad edilen cennette 
yaşayacakları duygusal memnuniyetten başka birşey istemezler. 
Vedalarda, özellikle jyotiştoma kurban törenlerinde, cennet gezegenlere 
yükselmek için çeşitli fedakarlıklarda bulunulması tavsiye edilir. Hatta 
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cennet gezegenlere yükselmek isteyenlerin bu fedakarlıklarda 
bulunmalarının şart olduğu belirtilir ve bu gibi cahiller Vedik hikmetin 
bütün maksadının bundan ibaret olduğunu düşünürler. Böylesine 
deneyimsiz birisinin Krşı:ıa şuurunda kararlı bir şekilde hareket 
edebilmesi çok zordur. Ahmakların, sonuçta ne olacağını bilmeden 
zehirli bir ağacın meyvelerine ilgi duymaları gibi, aydınlanmamış kişiler 
de aynı şekilde cennetsel zenginliğe ve duyu memnuniyetine ilgi 
duyarlar. 

Vedalar'ın kamıa-ka� bölümünde şöyle denir: apiima somam amrra 
abhüma ve akşayyariı ha vai caturmasya-yiijina� sukrtariı bavati . Birbaşka 
deyişle, "Dört aylık kefarette bulunanlar soma--rasa (kevser şarabı) 
içmeye layık görülürler ve ölümsüzlüğe ulaşarak hep mutlu olurlar." 
Bazılan, bu dünyada bile soma--rasa içerek duyusal memnuniyet içinde 
yaşamak için güçlü olmayı isterler. Bu gibi kişilerin maddi kapandan 
özgür olmak konusunda inançları yoktur, bunlar Vedik kurban 
törenlerine ve gösterişli ayinlere tutkundurlar. Bu gibi kişiler genellikle 
duygusaldırlar ve yaşamın cennetsel zevklerinden başka birşey 
istemezler. Cennette Nandana-kanana adında bahçeler olduğunu ve 
orada hurilerle beraber olabilme fırsatı edinildiğini ve bol miktarda 
soma--rasa şarabı bulabileceklerini düşünürler. Bu gibi vücutsal 
mutluluklar kesinlikle duygusaldır. Bu bakımdan, bu gibi geçici maddi 
mutluluklarla saf bir ilişkiye girebilmek için maddi dünyanın efendisi 
olmak gerekir. 
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bogai.Svarya-prasaktaniiriı 
ta yapahrıa-cetasam 

vyavasayatmika buddhi� 
samadluıu na vidhiyate 

boga-maddi zevk; ai.Svarya-ve zenginlik; prasaktaniim-bağımlı 
olanlar için; taya-bu gibi şeylerle; apahrıa-cetasam-aklı karışmış; 

• vyavasaya-atmika-kararl ılıkla sabitleşmiş; buddhi�-T anrı ya verilen 
adanmış hizmet ;  samadluıu-kontrollü bir akılda;  na-asla; 
vidhiyate-yer alır. 
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CEVİRİ 
Maddi zenginliğe ve duygusal memnuniyete düşkün, ve bu gibi 
şeylerden şaşkınlığa düşmüş kişilerin akıllarında Yüce Tanrıya 
adanmış hizmet vermek için gerekli olan azimkar kararlılığa yer 
yoktur. 

ACIKLAMA 
Samadlıi'nin anlamı "sabit akıl'; demektir. Nirukti Vedik sözlüğü bunu 
şöyle tasvir eder: samyag adhiyate 'sminn iitma,tattva�iitluitmyam: "Akıl, 
benliği anlamak üzere sabitleştiği zaman samadhide olduğu söylenir." 
Duyusal maddi zevklere ilgi duyanlar ve bu gibi geçici şeylerle şaşkınlığa 
sürüklenmiş kişiler için samadhi mümkün değildir. Bu gibi kişiler 
maddi enerj inin çalışması sonucunda az çok lanetlenmişlerdir. 
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trai,g1.4.�ya,vişayii veda 
nistrai,g1.4.�yo baviirjuna 

nirdvarıdvo nitya,sattva,stho 
niryoga,kşema iitmaviin 

trai,g1.4.�ya-maddi doğanın üç haline ait olmak; visayiih-konu 
üzerinde; vediil),-Vedik literatürler; nistrai,g1.4.�ya�-maddi doğanın 
üç haline aşkın; baw--01; arjuna-Ey Arjuna; nirdvarıdva�-ikilemsiz; 
nitya,sattva,stha�-ruhsal varoluşun saflık durumu; niryoga, 
kşema�-güvenlik ve kazanç için duyulan bütün düşüncelerden 
kurtulmak; iitma,viin-benlikte yerleşmiş. 

CEVİRİ 
Vedalar genel olarak maddi dÔğanın üç haliyle ilgilidir. Ey Arjuna, 
bu üç hale �şkın ol. Tüm ikilemlerden ve güvenlik ve kazanc icin 
duyulan tüm korkulardan kurtul ve benliğinde yerleş. 

AClKLAMA 
Maddi doğanın üç halinde bÜtün maddi faaliyetler etki ve tepkiye 
hedef olurlar. Cünkü bu faaliyetler bizleri maddi dünyaya bağlıyan 
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meyvesel sonuçlar için yapılır. Vedalar halkın genelini, sonunda 
duyusal memnuniyet alanından aşkın platforma yükseltmek için en 
cok bu meyvese l faaliyetler konusuna eğilirler. Krşna'nın öğrencisi 
ve arkadaşı olarak burada Arjuna'ya, başlangıcında brahma-jijfüi.sa, 
yani yüce aşkınlık hakkında soruların bulunduğu Vedanta felsefesinin 
aşkın konumuna kendisini yükseltmesi tavsiye edilmektedir. Maddi 
dünyadaki bütün canlılar yaşam için zor bir çabalama içindedirler. 
Tanrı, maddi dünyanın yaratı lış ından sonra, canlı varlıkların bu 
maddi kapandan nasıl kurtulacakları hakında onlara tavsiyelerde 
bulunmak amacıyla Vedik hikmeti vermiştir. Karma-kanda adı verilen 
duygusal memnuniyet bölümü sona erdiği zaman Mahabharata adı 
verilen beşinci Vedanın bir parçası olarak Bagavad-gita, Upanişadlar 
adı altında insanlara manevi idrak sansı tanımak üzere sunulmustur. 
Upanişadlar aşkın yaşamın başlangıcını oluştururlar. 

· 

Maddi vücut yaşlandıkça maddi hallerde etki ve tepkiler görülür. 
Kişi, sıcaklık soğukluk, veya mutluluk mutsuzluk gibi ikilemlere karşı 
hoşgörülü olmayı öğrenmelidir ve bu ikilemlere karşı hoşgörülü olarak 
kazanç ve kayıpla ilgili endişelerinden özgür olmalıdır. Bu aşkın 
konum, kişinin tamamen Krşı:ı.a'nın iradesine bağlı olduğu tam bir 
Krşna şuuruna ulaşması halinde elde edilir. 
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yavan arıha udapane 
sarvatah sampluwdake 

tavan sarvesu vedesu 
brahmanasya vijanatah 

yavan-bütün bu ; arıhah-demek; uda-pane-su kuyusunda; 
sarvatah-her bakımdan; sampluta-udake-büyük bir su birikintisinde; 
tavan-aynı şekilde; sarveşu-hepsinde; vedeşu-Vedik literatürler; 
brahmaruısya-Yüce Brahmanı bilen kişi; vijö.natah-tam bilgide olan 
kişi. 

CEVİRİ 
Küçük bir kuyunun hizmet ettiği tüm maksatlara aynı anda büyük 
bir su birikintisi de hizmet verebilir. Aynı şekilde, Vedalar'ın 
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bütün maksatları, bu maksatların altında neler yattığını bilen kişiye 
hizmet edebilir. 

ACIKLAMA 
Yedik literatürünün bir bölümÜ olan kanna-kö.nda 'da bahsedilen ritüel 
ve kurban törenleri benlik idrakinin olağan gelişimi için teşvik edici 
bir rol oynar. Benlik idrakindeki maksat ise Bagavad�gitii'nın Onbeşinci 
Bölümünde ( 1 5 .  1 5 )  açıkça şöyle izah edilir: Veda öğreni91indeki 
maksat, herşeyin ilk sebebi olan Rab Krşı::ıa' yı bilmektir. Oyleyse , 
benlik idrakinin anlamı, Krşı::ıa'yı ve Onunla olan ebedi i l işkiyi 
anlamak demektir. Canlı varlıkların Krşı::ıa i le olan ilişkileri Bagavad
gitii'nm Onbeşinci Bölümünde ( 1 5 .  7 )  anlatıl ır. Canlı varlıklar 
Krşı::ıa'nm öz parçalarıdırlar, bu bakımdan, bireysel canlı varlığa Krşna 
şuurunu yeniden kazandırmak Y�dik bi lgideki en yüksek 
mükemmellik durumudur. Bu hakikat Srimad-Bö.gavatam'da (3 .33 .7 )  
şöyle onaylanır: 

aho bata 5va-paco ' to gariyiin 
yaj-jihvagre vartate nama tubhyam 

tepus tapas te juhuvuh sasnur arya 
brahmö.nücur nama grnanti ye te 

"Ey Tanrım, kişi, ca1){Üila adı verilen en düşük seviyeli bir ailede 
dünyaya gelmiş olsa bi le ,  Senin kutsal ismini z ikrederek benlik 
idrakinin en yüksek platformunda yer alabilir. Böyle bir insan, Yedik 
ritüellere göre her ceşit kefaret ve fedakarlıklarda bulunmuş, ve bütün 
kutsal hac yerlerinde yıkandıktan sonra Yedik literatürünü defalarca 
tetkik etmiş olmalı . Böyle bir insan Aryan ai lesinin en iyisi olarak 
kabul edilmelidir." 
Bundan dolayı, kişinin sadece ritüellere bağlı olmaksızın Vedalar'm 
maksadını anlıyacak kadar zeki olması ve daha iyi nitelikte duyusal 
memnuniyeti deneyimlemek amacıyla cennetsel kral lıklara yükselme 
isteği duymaması gerekir. Çağımız insanı icin, ne Yedik ritüellerin 
bütün şart ve kurallarımı izlemek mümkündür, ne de Upanişadlar' ı  
ve bütün Vedanta 'yı doğru olarak öğrenmek mümkündür. Vedalar'ın 
maksadını yerine gct innck icin cok zamana, enerj iye, bilgiye ve kaynağa 
gereksinim vard ır. Bu c -ığda bl 'ıyle bir cal ı�ma yapmak cok zordur.  
Bununla beraber, J i'ı �hın ruhlar ın kurrarıc ıs ı  olan Rab Ca itanya ' nın 
tavsiye e t t iğ i g ib i, Yed ik kii l t i' ıriiniin en ylicc maksad ına Tanrın ın 
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kutsal ismının zikredi lmesiyle ulaşı l ır .  Büyük Yedik alimi 
Prakasananda Sarasvati, Vedanta felsefesini öğreneceğine duygusal 
birisiymiş gibi Tanrının kutsal ismini neden zikrettiğini Rab 
Çaitanya'ya sorduğu zaman Rab, manevi öğretmeninin Kendisini 
bir  ahmak olarak gördüğünü ve bu bakımdan, Vedanta'yı 
anlıyamıyacağı için Kendisinden Tanrının kutsal ismini zikre�esini 
istediğini söylemiş ve zikrederek 'Kendinden geçmiştir. içinde 
bulunduğumuz bu Kali çağında nüfusun çoğunluğu ahmak olduğu 
için insanlar Vedanta felsefesini anlamaya müsait bir eğitimden 
geçememektedirler, dolayısıyla Vediinta felsefesinin en yüce maksadı 
Tanımın kutsal isminin kusursuz bir şekilde zikredilmesiyle elde edilir. 
Yedik hikmetinde söylenecek son söz Vediintadır ve  Vediinta 
felsefesinin yazarı ve alimi Rab Krşı:ı.a'dır ve en yüce Yedantist ise 
Tanımın kutsal ismini zikretmekten zevk alan büyük ruhlardır. Bütün 
Yedik mistisizmin en yüce maksadı budur. 
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kamuır).y evadhikaras te 
ma paleşu kadacana 

ma kamuz,pafa,hetur bhür 
ma te saiıgo ' stv akamuıni 

kamuır).i-belirlenmiş görevlerde; eva-kesinlikle; adhikara�-doğru; 
te-senin; nıa-asla; paleşu-meyvelerde; kadiicana-herhangibir 
zaman; nıa-asla; kamuı,phala---çalışmanın sonucunda; hetu�-sebep; 
bülı-ol ;  nıa-asla;  te-senin ; saiıgah-bağımlılık ; astu-olmalı; 
akarmani-be lirlenrniş görevleri yapmakta. 

CEYİRİ 
Belirlenmi

.
ş görevlerini yerine getirmeye hakkın vardır, fakat bu, 

çalışmalarının sonuçsal ·meyvelerine bel bağlamak anlamına gelmez: 
Kendini faaliyetlerinin sonuçlarının sebebi olarak asla görme ve 
görevini yapmaktan kendini alıkoyma. 

ACIKLAMA 
Yapmakla yükümlü olunan gÖrev,  kaprisli çalışma ve hareketsizlik 
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olmak üzere burada dikkat edilecek üç nokta vardır. Yapmakla yükümlü 
olunan görevler, kişinin belirli bir doğa hali içinde yaptığı faaliyetlerdir. 
Kaprisli çalışmanın anlamı, herhangibir otoritenin onayı alınmadan 
yapılan çalışmalardır ve hareketsizlik ise, kişinin yapmakla yükümlü 
olduğu görevini yapmamasıdır. Tanrı burada Arjuna1 ya hareketsiz 
kalmamasını ve yapmakla yükümlü olduğu görevini, sonucuyla 
ilgilenmeksizin yerine getirmesini tavsiye etmektedir. Çalışmasının 
sonucuna ilgi duyan kişi etkiye sebep olur. Bu durumda, bu gibi 
etkilerin sonuçlarından dolayı zevk alır, veya acı çeker. 

Yerine getirilmesi gereken görevler sözkonusu olduğu zaman bunlar: 
sıradan günlük çalışmalar, acil olarak yapılan çalışmalar ve arzu edilen 
faaliyetler olmak üzere üç gurupta sınıflandırılabilirler. Yapılması 
mecburi olan günlük sıradan işler, eğer sonuçsal bir arzu duyulmaksızın 
kutsal metinlerin öğretisi doğrultusunda yapılırsa erdem halinde 
yapılmış bir çalışma olur. Sonuç için ya,pılan çalışma kişiyi bağlıyan 
bir sebeptir, dolayısıyla hayırsız bir çalışmadır. Yapılması gereken 
görevlerle ilişkili olarak herkesin belli bir hakkı vardır, fakat sonuçlarla 
ilgisiz olarak hareket edilmelidir; sonucuna ilgi duyulmadan yapılan 
bu gibi mecburi görevler kişiyi şüphesiz özgürlük yoluna yöneltir. 

Bu bakımdan, sonuçla ilişkili olmadan, bir görev olarak savaşması 
burada Tanrı tarafından Arjuna1ya tavsiye edilmektedir. Arjuna1nın 
bu savaşta yer almak istememesi, sonuca duyduğu ilginin bir başka 
yönüydü. Bu gibi bağımlılıklar kişiyi asla selamet yoluna götürmez. 
Olumlu veya olumsuz olan her ilişki bağımlılık sebebidir. Hareketsizlik 
ise günahtır. Bu bakımdan, bir görev olarak savaşmak, Arjuna1 yı 
hayırlı bir selamete götürebilecek yegane yoldu. 
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yoga-stha� kuru kamUini 
sangariı tyakt va danafıja ya 

siddhy-asiddhyoh samo büwa 
samatvariı yoga ucyate 

yoga-sthah-dengel i ;  kum-yerine getir; kamUiryi-görevlerini; 
sangam-bağımlılık; tyakwa-bırakmak; dananjaya-Ey Arj una; 
siddhi-asiddhyo�-başar ı ve baş ar ı s ı z l ıkta ;  samah-dengeli; 
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bütvii- o 1 u y o r ; sanıatvam-soğukkan l ı l  ı k ;  yogah-yoga; 
ucyate--denir. 

CEVİRİ 
Dengeli bir şekilde görevini yap Ey Arjunat başarı ve başarısızlıkla 
ilgili olan bütün ilişkini bir kenara bırak. işte bu tedbirli sükuna 
yoga denir. 

ACIKLAMA 
Krşna burada Arjuna'ya yoga ile hareket etmesini söylemektedir. 
Nedir bu yoga ? Yoga, sürekli olarak rahatsızlık veren duyuların kontrol 
altına alınarak aklın Herşeye Kadir Şahıs üzerinde yoğunlaşmasına 
denir. Herşeye Kadir Şahıs kimdir ? Herşeye Kadir Şahıs Tanrıdır. 
Ve Onun Kendisi Arjuna'ya savaşmasını söylediği için Arjuna'nın 
bu savaşın sonucuyla hiçbir ilişkisi olamazdı. Kazanç ve zafer Krşı::ıa'yı 
i lgi lendirir ve Arjuna'ya da Krşı::ıa'nın direktiflerine göre hareket 
etmek düşer. Krşı::ıa'nın direktiflerine göre hareket etmek gerçek 
yogadır ve bu ise, adına Krşı::ıa şuuru denilen yöntemle uygulanır. 
Kişi, sadece Krşı::ıa şuuruyla sahiplenme duygusundan kurtulabilir. 
Kişi, Krşı::ıa'nın hizmetçisi , veya Onun hizmetçisinin hizmetçisi 
olmalıdır. Kişinin tek başına yogada hareket etmesine yardımcı olan 
Krşna şuuru, görev yapmanın yegane doğru yoludur. 

Arjuna bir kşatıiya olduğu için van:uısrama-darma sisteminde yer 
alıyordu. Vişnu Puriina 'da bahsedildiği gibi, vamiisrama-darmadaki 
tek amaç Vişı::ıu' yu tatmin etmektir. Maddi dünyanın bir kanunu 
olarak hiçkimse kendisini tatmin etmeye uğraşmamalıdır, fakat kişi 
Krşna'yı tatmin etmelidir. Krşı::ıa'yı tatmin etmiyen kişi van:uısrama
darma ilkelerini doğru olarak uygulayamaz. Burada, Arjuna'ya dolaylı 
yoldan Krşna'nın istekleri doğrultusunda hareket etmesi tavsiye 
edilmektedir. 
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dürena hy avarariı karma 
buddhi-yogad danaiija ya 

buddhau saranam anviccha 
krpaniih phala-hetavah 
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dürena-uzak tut; hi-ke.sinlikle ; avaram-iğrenç ; karma-faaliyet; 
buddhi,yogat-Krşı:ı.a şuurunun gücüyle ; dananjaya-Ey servet 
fetheden; buddhau-böyle bir şuurla; sarnr:uım-tarn teslimiyet; 
anviccha-yaprnaya çalış; krpar:W}:ı-denliler; pala,hetavah-meyvesel 
sonuçlar arzulayanlar. 

CEVİRİ 
Ey Danafıjaya, adanmış hiz.met vasıtasıyla ıgrenç faaliyetleri 
kendinden uzak tut ve bu şuurla Tanrıya teslim ol. Çalışmalarının 
meyveleriyle mutlu olmak isteyenler zavallıdır. 

ACIKLAMA 
Meşru konumunun Tanrının hizmetçiliği olduğunu anlı yan kişi bütün 
meşguliyetlerini bir kenara bırakarak Krşı:ı.a şuuruyla çalışmaya koyulur. 
Daha önce izah edi ldiği gibi, buddhi,yoganın anlamı aşkın bir sevgi 
ile Tanrıya hizmet etmek dernektir. Bu adanmış hizmet canlı varlık 
için en doğru olan hareket biçimidir. Sadece zavallılar çalışmalarının 
meyve lerinden zevk almak isterler, bu ise onların rnadd i 
bağımlılıklarını arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Krşı:ı.a şuuruyla 
yapılan çalışmaların haricindeki bütün faaliyetler iğrençtir, çünkü bu 
gibi çalışmalar bu çalışmayı yapan kişiyi doğum ve ölüm döngüsüne 
bağlar. Bu bakımdan, kişi kendisini çalışmasının sebebi olarak asla 
görmemelidir. Herşey Krşı:ı.a' yı tatmin için Krşı:ı.a şuurunda 
yapılmalıdır. Zavallı kişiler, çok çalışmakla ve iyi bir servetle sahip 
olunabilecek zengin bir yaşamdan nasıl yararlanılacağını bilemezler. 
Kişi tüm enerj isini Krşı:ı.a şuurunda çalışmak için harcamalıdır, kişinin 
yaşamını ancak bu başarılı kılar. Bazı zavallı ve talihsiz kişiler de 
insani enerj ilerini Tanrı hizmetinde kullanmazlar. 
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buddfu,yukto jahatiha 
ubhe sukrta,duskrte 

tasmad yogaya yu}yasva 
yogah karmasu kau.Salam 

buddfu,yuktah-adanrnış hizmetle meşgul olan kişi; jahati-savabilir; 
iha-bu yaşamda; ubhe-her iki; sukrta,d�krte-iyi ve kötü sonuçlar; 
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tasmat--öyleyse; yogaya-adanmış hizmet aşkına; yujyasva-meşgul 
o l ;  yogah-Krş ı:ı.a  şuuru ; kamwsu-bütün faaliyetlerde ;  
kausalam-sanat. 

CEVİRİ 
Adanmış hizmetle meşgul olan kişi, kendisini iyi ve kötü etkilerden 
şimdiki hayatında bile kurtarabilir. Bu bakımdan, bütün çalışmanın 
sanatı olan yogada başarılı olmaya çalış. 

ACIKLAMA 
Hatırlanamıyacak kadar uzun bir zamandan beri her canlı varlık 
yapmış olduğu iyi ve kötü çalışmaların çeşitli tepkilerini depolamıştır. 
Bu bakımdan, canlı varlık mesru konumu hakkında daimi bir cehalet 
içindedir. Her bakımdan Rab Sri Krşı:ı.a'ya teslim olarak birçok doğum 
sonucunda hedef olunan etki ve tepkinin zincirleme esaretinden 
özgür olmayı öğreten Bagavad-gita öğretisiyle kişinin cehaleti 
gider i lebilir .  Bu bakımdan, burada Arjuna'ya, kişiyi etkinin 
sonuçlarından arıtan Krşı:ı.a şuuruyla hareket etmesi tavsiye 
edilmektedir. 
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kamuı-jariı buddhi-yukta hi 
palariı tyaktva manişiDah 

janma-bandha-vininnuktah 
padariı gacchanty anamayam 

kamuı-jam-meyvesel faaliyetlere göre ; buddhi-yuktaJı-adanmış 
hizmetle meşgul bu lunmak; hi-kesinlikle; palanı-sonuçlanır; 
ryakwa-bırakmak; manişirµı�-büyük bilgeler, veya adanmış kullar; 
janma-bandha-d o ğ u m v e ö l ü m ü  n e s a r  e t i n d e n ; 
vininnukta�-ku rtulmak ;  padam-konum ; gacchanti-ulaşırlar; 
anamayam-dertsiz bir şekilde. 

CEVİRİ 
Tanrıya adanmış hizmetle meşgul olan büyük bilgeler, veya adanmış 
kullar, Tanrıya adanmış hizmetle meşgul olarak maddi dünyadaki 
calışmalarının sonuçlarından kendilerini kurtarabilirler. Bu yolla 



2.5 1 Gitii Özetinin İçeriği 1 39 

doğum ve ölümün döngüsünden özgür olurlar ve tüm dertlerin 
ötesinde (Tanrıya geri dönerek)  bulunan bir konuma ulaşırlar. 

ACIKLAMA 
Özgürlüğüne kavuşmuş canlı �arlıklar maddi dertlerin olmadığı bir 
yere aittirler. Biigavatam bu konuda şöyle der: ( 1 0. 1 4 .58)  

sarru1Sritii ye pada-pallava-plavam 
mahat-padam pu�ya-ya.Sa muriireh 

biivambwlhir vatsa-padam param padam 
padariı. padam yad vipadam teşiim 

, "Kozmik tezahürün s ığınağı ve mukti bahşeden Tanrının nilüfer 
ayaklarının teknesine sığınanlar için maddi dünya okyanusu, bir 
buzağının ayak izinde biriken su birikintisi kadardır. Bu kişinin gideceği 
yer, yaşamın her adımında tehlikelerle dolu olan bu maddi dünya 
değil param padamdır, yani maddi dertlerin mevcut olmadığı 
Vaikuntha'dır." 
Kişi, cehalet yüzünden bu maddi dünyanın her adımda tehlikelerle 
ve dertlerle dolu olduğunu bilemez. Sadece cehalet yüzünden, bazı 
zeki olmayan kişiler sonuçların kendilerini mutlu edeceğini düşünerek 
meyvesel faaliyetlerle durumu düzeltmeye çalışırlar. Evrenin neresinde 
olursa olsun herçeşit maddi vücudun dertsiz bir yaşam veremiyeceğini 
bilmezler. Doğum, ölüm, yaşlılık ve hastalık gibi yaşam dertleri maddi 
dünyanın her yerinde mevcuttur. Fakat, Tanrının ebedi hizmetçisi 
olarak gercek meşru konumunu anlı yan ve bu yolla Tanrının Şahsının 
konumunu bilen kişi Tanrıya aşkın sevgi hizmeti vermekle mesgul 
olur. Bu kullar, sonunda ne herhangibir maddi zavallıl ıktan, ne de 
zaman ve ölüm kavramından etkilenen Vaikur:ı,çha gezegenlerine 
girmeye uygun hale gelirler. Kişinin meşru konumunu bilmesi, aynı 
zamanda Tanrının yüce konumunu da bilmesi demektir. Eğer kişi 
canlı varl ığın konumuyla Tanrının konumunun aynı seviyede 
olduğuna dair yanlış bir düşünceye kapılırsa bu kişi karanlıkta demektir 
ve Tanrıya adanmış hizmetle meşgul olabilecek durumda değildir. Bu 
kişi ancak kendi kendisinin efendisi olur ve doğum ve ölüm 
fongüsünden kendisini kurtaramaz. Fakat, hizmetci konumunda 
olduğunu anlıyan kişi, kendisini bir an önce Tanrının hizmetine 
adıyarak Vaikur:ı,çhaloka icin uygun hale ge lir. Tanrı için yapılan 
hizmete karma-yoga , veya buddhi-yoga , veya sade bir anlatımla Tanrıya 
adanmış hizmet denir. 
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yada te moha-kalilariı 
buddhir vyatitarişyati 

tada ganrasi nirvedariı 
srotavyasya Sn.ttasya ca 
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yadii-ne zaman; te-senin; moha-yanılgın; kalilam-sık orman; 
budı:ihi�-zekayla yapılan aşkın hizmet; vyatitarişyati-aşar ; tadii--0 
z a m a n ;  g a n t a  a s i-g i d e c e k s i n ; nirvedam-hissiz; 
Srotavyasya-işitebileceğin herşeye karşı ;  srur.asya-işitmiş olduğun; 
ca---<le-da. 

CEVİRİ 
Zekan yanılgının sık ormanından geçip kurtulunca işitmiş olduğun 
ve işitebileceğin herşeye karşı kayıtsız bir hale geleceksin. 

ACIKLAMA 
Tanrıya adanarak hizmet edip Vedalar' ın ritüellerine karşı kayıtsız 
bir hale gelen Tanrıya adanmış büyük ruhların yaşamlarından bu 
konuda birçok güzel örnek vardır. Kişi, Krşı:ıa ile olan ilişkişini ve 
Krşı:ıa'yı anladığı zaman, tecrübeli bir brahman bile olsa meyvesel 
faaliyetlerin ritüellerine karşı kayıtsız bir hale. gelir. Adanmışlık yolunda 
bir acarya , ve büyük bir Tanrı aşığı olan Sri Madhavendra Puri bu 
konuda şöyle demiştir: 

sandhya-vandana badram astu bavato bhoh snana tubhyariı namo 
bho devah pitara5 ca tarpana-vidhau naham kşamah kşamyatam 

yatra kvapi nişadya yadava-kulottamasya kariısa-dvişah 
smaram smiiram aghariı harami tad alam manye kim anyena me 

"Günde üç defa ettiğim dualardaki tüm yücelikler Sanadır. Yıkanırken 
(abdest alırken) sunduğum itaat Sanadır. Ey yarıtanrılar, Ey atalar, 
sizlere itaatlerimi sunmadığını için beni mazur görün. Nereye oturursam 
oturayım Yadu hanedanının yüce torunu ve Kariısa'nm düşmanı 
Krşı:ıa'yı hatırlarım ve bu yolla kendimi bütün günah bağlarından 
özgür kılarım. Sanırım bu da bana yeter." 
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Bu yola yeni girenler için Yedik ritüel ve geleneklerin yerine 
getirilmesi mecburidir. Bunlar; günde üç defa dua edilmesi , atalar 
için yerine getirilen sorumluluklar, sabah erkenden alınan banyo 
(abdest) ,  vs. gibi şeylerdir. Fakat kişi tam bir Krşna şuuruna ulaşmışsa 
ve aşkın sevgi hizmeti ile meşgu lse o kişi bütün bu ilkelere karşı 
kayıtsız hale gelir, çünkü zaten mükemmelliğe ulaşmıştır. Kişi eğer 
Yüce Rab Krşı:ıa'ya hizmet ederek aydınlanma platformuna yükselmişse 
kutsal metinlerde yerine getirilmesi tavsiye edilen çeşitli fedakarlık 
ve kefaretleri yerine getirmesi gerekmez. Ve aynı şekilde, kişi eğer 
Vedalar' ın makasad ının Krşı::ıa ' ya ulaşmak olduğunu henüz 
anlamamışsa ritüelleri yerine getirmekle meşgul olur ve bu meşguliyetle 
vakit kaybeder. Krşı::ıa şuurundaki insan, sabda-brahman'ın, yani 
Vedalar' ın ve Upanisadlar' ın sınırlarını aşar. 
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sruti-vioratioanna te 
yada sthasyati niscalii 

samiidhiiv acala buddhis 
t:adii yogam avapsyasi 

sruti-Ved i k  v a h i y ;  vioratioanna-meyvesel sonuç lardan 
etkilenmeksizin; te-senin; yada-ne zaman; sthasyati-kalır; 
niscalii-hareket etmemiş; samiidhau-aşkın şuurda, veya Krşna 
suurunda ;  acalii-korkusuz; buddhih-zeka; tada-o snada;  
yogam-benlik idraki; avapsyasi-elde edeceksin. 

CEVİRİ 
Aklın Vedaların çiçekli sözlerinden artık rahatsız olmuyor, ve 
benlik-uyanışının tefekküründe sabitleşebiliyorsa kutsal şuura 
ulaşmışsın demektir. 

ACIKLAMA 
Kisinin samadhi durumunda olması demek, o kisinin Brahman, 
Paramatma ve Bagavan' ı bilerek tam samadhiye ulaşmış ve tam Krşı::ıa 
şuuruna sahip olmuş olduğu anlamına gelir. Benlik uyanışının en 
mükemmel durumu, kişinin Krşna'nın ebedi bir hizmetcisi olduğunu 
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ve yegane işinin, görevlerini Krşı:ıa şuurunda yerine getirmek olduğunu 
anlamasıdır. Krşı:ıa şuurundaki insan, veya Tanrının yılmaz kulu, ne 
Vedalar'ın cicekli l isanından rahatsız olmalıdır, ne de cennetsel 
krallıklara Yükselmek için meyvesel faaliyetlerle meşgul olmalıdır. 
Krşı:ıa şuurundaki kişi doğrudan 'doğruya Krşı:ıa ile ilişki içindedir ve 
bu aşkın durumda Krşı:ıa'nın bütün öğretileri anlaşılabilir. Bu gibi 
faaliyetlerle kişinin sonuca ve tam bilgiye ulaşması kesindir. Kişi, 
sadece Krşı:ıa'nın, veya Onu temsil eden bir manevi öğretmenin 
emirlerini yerine getirmelidir. 
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arjuna uvaca 
sthita-prajfıasya ka başa 

samadhi-sthasya ke5ava 
sthita-dhi� kim prabhaşeta 

kim asita vrajyta kim 

arju� uviica-Arjuna şöyle dedi; sthita-prajfıasya-Krşı:ıa şuurunda 
sabitleşmiş kişi; ka-ne; başa-lisan; samadhi-sthasya-vecd halindeki 
kişi; ke5ava-Ey Krşı:ıa; sthita-dlüh-Krşı:ıa şuurunda sabitleşmiş kişi; 
kim-ne; prabhaşeta-konuşur; kim-nasıl; asita-hareketsiz kalır; 
vrajeta-yürür; kim-nasıl. 

CEVİRİ 
Arjuna sordu:  Ey Krşı:ta, şu�ru aşkınlığa gark olmuş kişide ne 
gibi özellikler görülür? Nasıl konuşur ve lisanı nedir? Nasıl oturur 
ve nasıl .yürür? 

ACIKLAMA 
Durumuyla ilgili olarak herke.ste görülen bazı özellikler vardır, aynı 
şekilde, yürümek, konuşmak, düşünmek, hissetmek, vs. gibi Krşı:ıa 
şuurundaki insanın da kendisine göre belli özellikleri vardır. Zengin 
birisi olarak bilinmek bir zengine mahsustur, hasta birisi olarak 
bilinmek bir hastaya mahsustur, veya tahsilli birisi olarak bilinmek 
tahsilli birisine mahsustur, aynı şekilde, aşkın Krşı:ıa şuurundaki bir 
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insanın da çeşitli ilişkilerinde gösterdiği bazı özellikler vardır. Bu 
kişinin özellikleri Bagavad-gita'dan öğrenilebilir. Konuşma, insanın 
en önemli vasfı olduğu için en önemlisi Krşı:ıa şuurundaki insanın 
nasıl konuştuğudur. Budala, konuşmadıkça farkedilmez derler, 
gerçekten de iyi giyinmiş bir budala konuşmadıkça kimse onun 
budalalığının farkına varmaz, fakat konuşur konuşmaz içyüzünü 
hemen ortaya koyar. Krşı:ıa şuurunda olan kişinin en belirgin özelliği 
sadece Krşna ve Onunla ilgili konular hakkında konuşmasıdır. Diğer 
özellikler ise aşağıda belirtildiği gibi kendiliğinden belli olur. 
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sri-bagavan uvaca 
prajahati yada kamiin 

sarvan partha mano-gacan 
atmany evatmana cuşrah. 

schica-prajfıas tadocyace 

sri-bagavan uvaca-T anımın Yüce Şahsı şöyle dedi; prajahati-bırak�r; 
yadii-ne zama n ;  kaman-duyu tatminiyetini arzu lamak ; 
sarvan-bütün çeşitlerin; pa.rcha-Ey Prtha'nın oğlu ; manah
gatan-akli uydurmalar; atmani-ruhun saf durumu; eva-kesinlikle; 
armana-arınmış akı lla; cuştah--tatminkar; schica-prajfıah-aşkın 
konumda; tadii---0 sırada; ucyate--dedi. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle d�di : Ey Partha, zihinsel tertiplerden 
çıkan duyusal memnuniyet için duyulan çeşitli arzulardan vazgeçen 
ve böylece aklı arınan kişi tatminiyeti sadece kendi benliğinde 
bulur ; işte böyle kişiler, saf aşkın şuurda olan kişilerdir. 

ACIKLAMA 
Bagavatam'da da onaylandığı ·gibi, tam Krşı:ıa şuurunda olan, veya 
Tanrıya adanmış hizmette bulunan kişi büyük bilgelerin sahip olduğu 
bütün iyi niteliklere sahiptir, fakat aşkın durumda olmayan kişi iyi 
niteliklere sahip değildir, çünkü kendi zihinsel tertip ve planlarına 
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sığınacağı kesindir. Sonuç olarak burada, kişinin zihinsel tertiplerden 
üretilen herçeşit duygusal arzudan azgeçmesi tavsiye edilmektedir. Bu 
gibi duygusal arzular suni bir yolla durdurulamaz. Fakat, kişi eğer 
KrşDa şuuruyla meşgulse fazladan bir çalışma gerekmeksizin duygusal 
arzular kendiliğinden yok olur. Bu bakımdan, bu adanmış hizmet 
kişiyi sonuçta aşkın şuur platformuna yükselteceği için kişi, Krş11a 
şuuruyla meşgul olmalıdır. Epeyce tekamül etmiş bir ruh, kendisini 
Yüce Tanrının ebedi bir hizmetçisi olarak görür ve kendisinden her 
zaman tatminkar kalır. Bu gibi aşkın durumdaki kişilerin konformist 
materyalizme yönelik duyusal arzulan yoktur ve Yüce Tanrıya ebediyen 
hizmet e tmekten ibaret olan doğal konumlarında her zaman 
mutludurlar. 
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sukheşu vigaca-strrhah 
vita-rö.ga-bhay a-krodluıh 

sthita-dhir munir ucyate 

duhkeşu-üc lü dert icinde ;  anudvigna-manö.h-akl i  rahatsızlık 
duymaksızın; sukhesu-mutlulukta; vigata-sprhah-ilgi duymaksızın; 
vira-kurtulmuş; rö.ga-bağımlılık; bhaya-korku; kro�-ve öfke; 
sthica-dhih-sarsılmaz bir aklı olan; munih-bilge; ucyate-denir. 

CEVİRİ 
Bu kişi üçlü sefaletin ortası�dayken, veya mutluluk içindeyken 
akli rahatsızlık duymayan, ve bağımlılıktan, korkudan ve öfkeden 
özgür olan sarsılmaz akıllı bilge kişidir. 

ACIKLAMA 
Muni sözcüğünün anlamı, hakiki sonuca varmaksızın akli tahminlerde 
bulunmak üzere çeşitli yollardan aklını tahrik eden kişi demektir. 
Söylenildiğine göre, her muni farklı bir görüş açısına sahiptir ve bu 
terminoloj inin kesin tanımına aykırı düşeceği içLrı bir muni diğer bir 
muniden farklı olmadıkca muni olarak tanımlanamaz. Na cö.sav rsir 
yasya matam na binnam · (Mahö.bhö.rata, Vanaparva 3 1 3 . l  1 7 ) .  Burada 
Tanrı tarafından bahsedilen sthita-dhir muni sıradan bir muniden 
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farklıdır. Sthita-dhir muninin bütün işi yaratıcı tahminler üretmekten 
yorgun düşmek olduğu için o her zaman Krşı:ı.a şuurundadır. Bu gibi 
kişilere, pra5iinta-ni/:ı.Seşa-mano-rathantara ( stotra-ratr}ll 4 3 ) ,  veya akli 
tahminler platformunu geride b ırakarak Rab Sri Krşı:ı.a, veya 
Vasudeva'nm herşey olduğu sonucuna varmış kişi denir ( viisudeva� 
sarvam iti sa mahiitmii su-durlabha�) . Böyle kişilere aklı sabit muni 
denir. Böylesine tam Krşı:ı.a şuuruna sahip bir insan, tüm dertleri 
Tanrının bir lütfu olarak kabul ettiği için ve geçmişte yaptığı kötü 
işlerle ilgili olarak kendisinin daha fazla dert çekmeye layık olduğunu 
ve Tanımın lütfuyla bu dertlerin en aza indirilmiş olduğunu görerek 
üçlü dert ve sefaletin etkisinden rahatsız olmaz. Aynı şekilde, mutlu 
olduğu zaman kendisinin mutlu olmaya layık olmadığını düşünerek 
bu mutluluğu Tanrıya gönderir; rahat bir durumda bulunmasını 
Tanrıya daha iyi hizmet edebilmesi için kendisine Tanrı tarafından 
verilmiş bir lütuf olarak kabul eder. Ve Tanrıya hizmet ederken her 
zaman cesur ve faaldir, ayrıca bağımlılık ve nefretten etkilenmez. 
Bağımlılığın anlamı, kişinin herşeyi kendi duyusal memnuniyeti için 
kabul etmesidir, ve bağımsızlığın anlamı ise, bu gibi duyusal 
bağımlılıkların olmamasıdır. Fakat, Krşı:ı.a şuurunda sabitleşmiş kişi 
ne bağımlıdır, ne de bağımsızdır, çünkü onun yaşamı Tanrıya hizmet 
etmeye adanmıştır. Sonuç olarak, bu gibi kiş i ler, girişimleri 
başarısızlıkla sonuçlansa bile öfkelenmezler. Başarı, veya başnsızlıktan 
etkilenmezler, çünkü Krşna şuurundaki insan sarsılmaz bir kararlılığa 
sahiptir. 
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ya� sarvatriinabhisnehas 
tat tat priipya subhasubham ' 

nabhinandati na dvesti 
tasya prajfüı pratiş.thitii 

yah-olan kiş i ;  sarvatra-her yerde; anabhisnehah--etkilenmeksizin; 
tat-o; tat-o; prapya--e lde etmek; subha-iyi ; a5ubham-kötülük; 
na-as l a ;  abhinandati-över; na-as l a ;  dvesti-haset eder ;  
tasya-onun ( e rkek  i ç i n ) ;  prajfılı-mÜ.kemmel b i lg i ;  
pratişthitii-sabitleşmiş. 
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CEVİRİ 
Maddi dünyada başına gelen . iyilik ve kötülükten etkilenmiyen, 
bu konuda ne övgüde ne de yergide bulunan kişi mükemmel 
bilgide sabitleşmiştir. 

ACIKLAMA 
Maddi dünyada her zaman iyi veya kötü kargaşalar olur. Bu gibi 
maddi kargaşalardan tahrik olmayan, iyi veya kötüden etkilenmiyen 
kişinin Krşı:ıa şuurunda sabitleşmiş olduğu iyi bilinmelidir. Kişi maddi 
dünyada olduğu sürece iyi, veya kötü kavramları herzaman mevcuttur, 
çünkü bu dünya ikilemlerle doludur. Fakat, Kfşı:ıa şuurunda sabitleşmiş 
kişi iyi veya kötüden etkilenmez, çünkü o, hep iyi ve mutlak olan 
Krşna i le ilgilidir. Krşı:ıa'da sabitleşen bu şuura sahip kişi, samMhi 
denilen mükemmel bir aşkınlık konumundadır. 

5 8  
� � 'ff4 �s� wffi: ı 

ef�<ııofıf�<ııtlı:ı<ıR1fq ı::ım t.ıfüwaı ııı..� ı ı  

yada sariıharate cayariı 
kürmo 'iıganiva sarva5a� 

indri yaf)indriyarthebhyas 
tasya prajiüi pratişthitiı 

yada-ne zaman; sariıharate-sarmak; ca-<le-da; ayam-kişi; 
kürmah-kaplumbağa; aiıgdni-baldırlar; iva-gibi; sarvafa�-hep 
beraber; irıdriyani--<luyular; indriya-arthebhya�-<luyu nesnelerinden; 
tasya-onun; prajiüi-şuuru; pratişr}ıitiı-sabitleşmiş. 

CEVİRİ 
Kaplumbağanın kafa ve bacak.tarını kabuğunun içine çekmesi gibi, 
duyularını duyu nesnelerinden çekip alan kişi mükemmel bir 
şuurda sabitleşmiştir. 

ACIKLAMA 
Yogi, adanmış kul, veya benligini idrak etmiş kişinin sınavı, kendi 
planına göre duyularını kontrol edebilmesidir. Beşeriyetin çoğunluğu 
duyularının hizmetçisi olduğu için duyuların istek ve emirleri 
doğrultusunda hareket ederler. Bu durum, yoginin nasıl bir durumda 
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olduğu sorusuna cevaptır. Duyular zehirli yılanlara benzerler ve 
kısıtlanmaksızın ve çılgıncasına hareket etmek isterler. Yogi, veya 
adanmış kişi bir yılan sihirbazı gibi bu yılanları kontrol etmek icin 
çok güçlü olmalıdır. Ve onların bağımsızcasına hareket etmelerine 
izin vermemelidir. Açıklanan kutsal metinlerde birçok öğretiler vardır 
ve bunların bazıları yapmakla bazıları da yapmamakla ilgilidir. Kişi 
kendisini duyusal zevklerden alıkoyarak yapılması ve yapılmaması 
gerekenleri yerine getirmedikçe Krşı::ıa şuurunda sağlam bir şekilde 
sabitleşmesi mümkün olamaz. _Bunun için gösterilecek en iyi örnek 
burada verilen kaplumbağa örneğidir. Kaplumbağa duyularını istediği 
zaman ortadan çekip herhangibir zamanda belli bir maksatla yeniden 
ortaya koyabilir. Aynı şekilde, Krşı::ıa şuuruna sahip kişinin duyuları 
sadece Tanrı hizmetinde belli bir maksatla kullanılır, aksi taktirde 
geri çekilir. Arjuna1ya burada, duyularım kendisini tatmin etmek 
icin değil de Krşı::ıa1ya hizmet etmek için kullanması öğreti lmektedir. 
Duyuların daima Tanrının hizmetinde kullanılması, duyularını kendi 
kabuğu içinde tutan kaplumbağaya benzetilmektedir. 
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vişaya vinivartante 
niraharasya dehinah 

rasa�varjariı raso 'py asya 
param drnva nivartate 

visayiih-duyusal zevk nesneler i ;  vinivartante-alıkonulabilir; 
niraharasya--olumsuz kısıtlamalarla; dehinah-vücutlanmış olan için; 
rasa�varjam-tad almayı bırakmak; rasah-<luyusal zevk; api--olmakla 
b e r a b e r ;  asya--onun; p a ra m-cok y ü c e  ş e y l e r ;  
drştvii-<leneyimliyerek; nivartate-bırakır. 

CEVİRİ 
Vücutlanmış ruh duyusal ze�klerden alıkonulabilir, fakat duyu 
nesnelerinin tadı kalıcıdır. Ancak, daha yüksek tadları 
deneyimliyerek bu faaliyetini bertaraf eden kişi şuurda sabitleşmiş 
demektir. 
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ACIKLAMA 
Kişi aşkın bir duruma ulaşmadıkça duyusal zeklerden vazgecmesi 
mümkün değildir. Şart ve kurallarla duyusal zevklerin kısıtlanması 
bir hastaya uygulanan perhiz gibidir. Hasta, bu perhizi yapmaktan 
hoşlanmadığı gibi yemesi yasaklanan bazı yiyeceklerin tadını da 
unutamaz. Aynı şekilde, yama , niyama ,asama, pranayama , pratyahiira, 
dhyana, vs. konusunda aştanga-yoga gibi ruhsal yöntemlerle yapılan 
duyu kısıtlaması iyi bir bilgiye sahip olmayan az zeki, kişilere tavsiye 
edilir. Fakat, Krsna suurunda i lerleme süreci icerisinde Yüce Rab 
Krşı::ıa'nın güzeiÜginin tadını alan kişiler için ·ölü maddi şeylerin 
hicbir tadı kalmaz. Bundan dolayı, yaşamlarında ruhsal bakımdan 
ilerlemelerine yardımcı olacağı için kısıtlamalar bazı az zeki kişilere 
yararlı olabilir, fakat bu k ısıtlamalar, kişi Krşı::ıa bilincinin tadını 
alana kadar iyidir. Kişi gerçekten Krşı::ıa şuuruna sahipse ondan aşağı 
zevklere karşı eskiden duyduğu tadı kaybeder. 
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yatato hy api kaunt.eya 
puruşasya vioascitah 

indriyar:U pramathini 
haranti prasabham mana� 

yata�-gayr e t  gös te r i rken ;  hi-kes inl ikle ; api-rağrnen; 
kaunt.eya- E y K u n t i  ' n i n o ğ l u ; puruşasya-adamın; 
vipa5citah- a yr ı c a l ı k l ı  b i l g i  d o l u ;  i ndr i yan i-duyular; 
pramathini- r ah a t s ı z l ı k  v e r m e k ;  haranti-fırlatmak; 
prasabham-kuvvetle; manah-akıl. 

CEVİRİ 
Duyular çok güçlü ve coşkundur Ey Arjuna, onları kontrol etmeye 
çalışan ayrıcalıklı kişilerin bile wrla akıllarını başlarından alabilirler. 

ACIKLAMA 
Duyuları fethetmeye çalışan birçok bilge, filozof ve transandantalist 
vardır, fakat bu gayretlerine rağmen bu gibi kişilerin en iyileri bile 
bazen akl i  tahrike kapılarak maddi duyusal zevklerin tuzağına 
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düşebilirler. Mükemmel bir yogi ve büyük bir bilge olan Visvamitra 
bile çeşitli kefaret ve yoga uygulamalarıyla duyularını kontrol etmeye 
çal ış ıyor olmasına rağmen Menaka tarafından c insel zevke 
sürüklenmiştir. Dünya tarihinde buna benzer birçok olay olmuştur. 
Bundan dolayı, tam Krşı:ıa şuuruna ulaşmadan akıl ve duyuları kontrol 
etmek cok zordur. Kişi, aklını Krşı::ıa ile meşgul etmeksizin bu gibi 
l)laddi faaliyetleri durduramaz. Büyük ermiş ve adanmış bir kul olan 
Sri Yamunaçarya bu konuda şunları söylemiştir: 

yad,avadhi mama cetah krsna,padaravinde 
nava,nava-rasa,dJmany udyatam rantum asit 

tad,avadhi bata nari,saiıgam smaryamane 
bavati mukha,vikarah susthu nişthivanaıiı ca 

"Akl ım Rab Krşı::ıa'nın nilüfer ayaklarına hizmet etmekle meşgul 
olduğundan beri , ve bu yeni ve aşkın duygunun zevkini tattığımdan 
beri , her ne zaman bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak aklıma gelse, 
yüzümü ondan cevirir ve bu düşünceye tükürür oldum." 

Krşı::ıa şuuru öyle aşkın ve hoş birşeydir ki, bu zevki tadanlar için 
maddi zevkler kendiliğinden tatsız bir hale gelir. Bu, tıpkı ac birisinin 
temiz ve faydalı yiyeceklerden bolca yiyerek açlığını gidermesine benzer. 
Aklı Krşı::ıa şuuruyla meşgul olduğu için Maharaj Ambariş, büyük 
yogi Durvasa Muni 'y i  mağlup etmişti . ( sa vai manah krsna, 
padaravindayor vacamsi vaikuntha,gunanuvarnane ) .  
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tani sarvani saıiıyamya 
yukta Cisita mat,parah 

vase hi yasyendriyiini 
tasya prajna pratişr}ıita 

tani----0 duyular; sarvaı:ıi-hep; sariıyamya -kontrol altında tutmak; 
yuktal).-meşgul ; asita---orada bulunmalı ; mat,parah-Benimle ilişkili 
olarak; va5e-tam olarak zaptetmek; hi-kesinlikle ; yasya-yapan; 
indriyaı:ıi-duyular ;  tasya-onun ( erkek için ) ; praiila-şuur; 
pratişthita-sabitleşmiş. 
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CEVİRİ 
Duyularının üzerinde baskı kurarak onları tam bir kontrol altında 
tutan ve suurunu Bende sabitlestiren kisi sarsılmaz bir zekanın 
adamıdır. . 

· · 

ACIKLAMA 
Yogik mükemmellikteki en yÜksek kavramın Krşı:ıa şuuru olduğu bu 
dizelerde açıkca belirtilmektedir. Krşı:ıa şuuruna sahip olmayan kişinin 
duyularını kontrol edebilmesi mümkün değildir. Yukanda bahsi geçtiği 
gibi, büyük bilge Durvasa Muni, Maharaj Ambariş ile münakaşaya 
tutuşmuş ve sonuçta Durvasa Muni gururu yüzünden fazlasıyla 
öfkelenerek duygularını kontrol edememişti. Karşısındaki kral ise bir 
bilge ve güçlü bir yogi olmakla beraber aynı zamanda Tanrıya adanmış 
bir insan olduğu için bilgenin yaptığı bu haksızlığa karşı sessiz }\alarak 
hoşgörü göstermiş ve bu tartışmadan galip çıkmıştır. Kral, Srimad 
Bagavatam' ın aşağıdaki dizelerinde belirtilen niteliklere sahip olduğu 
için duygularını kontrol edebilmiştir. (9.4 . 1 8-20)  

sa vai maru0 krşrw-padaravindayor 
vacariısi vaikur:ı�ha-gur)iinuvarµıne 

karau harer mandira-majaruülişu 
snı.tiriı cakara.cyuta-sat-kathodaye 

mukunda-lingalaya-dar5ane dr5au 
tad-bhrtya-gatra-sparse 'iıga-saiıgamam 

ghranariı ca tat-pada-saroja-saurabhe 
srimat-tulasya rasanariı tad-arpite 

padau hare� kşetra-padanusarpan 
siro hrşikesa-padabhivandane 

kamariı ca dasye na tu kama-kamyaya 
yathottamasloka-janiliraya ratih 

"l\ral Ambarişa aklını Rab Krşı:ıa'nın nilüfer ayaklarına konsantre 
etti, sözlerini Tanrının ebediyet yurdunu tasvir etmekle meşgul etti, 
e l lerini Tanrının tapınağını temizlemekle, kulaklarını Tanrının 
eğlence lerini duymakla, gözlerini Tanrının suretini görmekle, 
vücudunu adanmıs kulların vücutlarına dokundurarak, bumunu 
Tanrının nilüfer ay�klarına sunulan çiçekleri koklıyarak, dilini Ona 
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sunulan tu lasi yapraklarını tadarak, bacak larını Tanrının 
tapınaklarına yürüyerek, kafasını secde ederek, ve arzularını Onun 
arzularını yerine getirerek kontrol etti ve bütün bu nitelikler onu 
Tanrının mat-parası, yani adanmış kulu olmaya müsait bir hale getirdi." 

Bu bağlantıda kullanılan mat-para sözcüğü önemlidir. Kişinin nasıl 
mat-para olabileceği Maharaj Arnbariş'in yaşamında ta_svir edilmiştir. 
Mat-para yolunda büyük bir bi lge ve acarya olan Srıla Baladeva 
Vidyabhüşar:ıa şunu belirtmiştir: mad-bakti-prabhavena sarvendriya
vijaya-pürvika svatma-drştih sulabheti bavah. "Duyular, sadece Krşr:ıa'ya 
adanmış hizmetin gücüyle tam olarak kontrol edilebilir ." Bu konuda 
bazen ateş örneği de verilir. "Yangının odada bulunan herşeyi yakması 
gibi, yoginin kalbinde bulunan Rab Vişnu da bütün pislikleri yakar. 
Yoga-sütra, hicliğin tefekkür edi lmesinden değil, Vişı:ıu icin nasıl 
tefekküre dalınacağını anlatır. Vişr:ıu platformunda olmayan birşey 
icin tefekküre dalan yogiler, bir tabın düşlern deneyimlerinden sonra 
vakitlerini bosa harcarnıs olurlar. lnsan, Krsna suurunda olmalı ve 
Tanrının Şahsına kendisini adamalıdır. Gercek yoganın amac ı da 
budur. 
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dhyayato vişayan puriısah 
sangas teşüpajayate 

sangat salıjayate kamalı 
kamac krodho 'bhijayare 

dhyayarah----düsünürken; vişayan----duyu nesneleri; pwi1sa/ı-kişinin; 
sangah-bağımlı l ık;  teşu-duyu nesne lerinde ; ııpajayate-gelişir; 
sangat- b a ğ ı  rn l ı l ı k  t an ; safıjayate- g e l i ş i r ; kamah-arzu ; 
kamar-arzudan; krodhah-öfke; abhijayate-tezahür eder . 

CEVİRİ 
Kişi, duyu nesnelerini düşünürken bunlara karşı bağımlı hale 
gelir, ve bu bağımlılıktan hırs (şehvet) gelişir, ve hırstan da öfke 
oluşur. 
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AÇIKLAMA 
Krşr:ı.a şuurunda olmayan kişi duyu nesnelerini düşünürken maddi 
arzulara hedef olur. Duyuların gerçek meşguliyetlere ihtiyaçları vardır 
ve eğer Tanrının aşkın sevgi hizmeti ile meşgul değil lerse kesinlikle 
materyalizme �izmet etmek üzere bir meşguliyet ararlar. Bu maddi 
dünyada, Rab Siva ve Rab Brahma ve cennet gezegenlerdeki diğer 
yarıtanrılar dahil olmak üzere herkes duyu nesnelerine hedef olmaktan 
kurtulamaz, ve bu maddi varolus bilmecesinin dısına cıkmanın tek 
yolu Krşı::ı.a şuurunda olmaktır. Rab Siva derin tefekkürdeyken Parvati 
cinsel zevk amacıyla onu tahrik etmiş ve o da bu teklifi kabul edince 
sonuçta Kartikeya doğmuştu. Haridas Takur, Tanrının genç bir müridi 
iken Maya-devi ' nin enkamasyonu tarafından aynı şekilde 
kandırılmaya çalışılmış, fakat Rab Krşr:ı.a'nın kop�az bir müridi olması 
nedeniyle bu sınavdan kolaylıkla sıyrılmıştır. Sri Yamunaçarya'nın 
yukarıda anlatılan hikayesi gibi, Tanrının saygıdeğer kulu, Tanrıyla 
olan birlikteliğinden alacağı manevi zevkin yüce tadına dayanarak 
bütün maddi duygusal zevklerden kaçınır. Başarının sırrı budur. Kişi 
eğer Krşı::ı.a şuurunda değilse, suni baskılarla duyularını kontrol etmek 
bakımından ne kadar güçlü olursa olsun duyusal zevkin azıcık bir 
düsüncesi bile arzularım tatmin etmesi icin onu tahrik eder ve sonunda 
kesinlikle başarısdığa uğrar. 

· 
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krodlıad bavati sammohah 
sammohat smrti-vibhramah 

smrti-bhramsad buddhi-naso · 
buddhi-niisat pra�yati 

krodfıat-öfkeden; bavati-yer alır; sammohah-mükemmel yanılgı; 
sammohat-yanılgıdan; smrti-hafızanm; vibhramah-karışması ; 
smrti-bhrariısiit-hafızanın kar ısmas ından sonra ; buddh i 
nfuah-zekanın kaybolması ;  buddhi�niisiit-zekanın kaybolmasından; 
pra�yati-kişi düşer. 

CEVİRİ 
Öfkeden tam bir yanılgı ortaya çıkar ve yanılgıdan hafıza şaşkınlığı 



2.64 Gita Özetinin İceriği 1 53 

oluşur. Hafıza şaşkınlığa kapıl ınca zeka kaybolur ve zeka 
kaybolunca da kişi maddi havuza geri düşer. 

ACIKLAMA 
Srıla Rüpa Gosvamı bize şu öğretide bulunur: 

prapancikawya buddhya 
hari,sambandhi ,vastunah 

mumukşbhih parityago . . 

vairagyariı palgu kathyate 
( Bakti-·msamrta,sindhu 1 . 2 . 258 )  

Krşı:ı.a şuurunda i lerliyen kişi, herşeyin Tanrıya hizmet etmek için 
bir kullanılış yolu olduğunu bilir. Krşı:ı.a şuurunun bilgisinden yoksun 
olan kişi ler, maddi nesnelerden suni olarak kaçınmaya çalışırlar ve 
sonuç olarak maddi bağımlılıktan özgür olmayı istemelerine rağmen 
feragatın mükemmellik seviyesine ulaşamazlar. Onların .�özümona 
feragatlarına, önemi az anlamına gelen palgu adı verilir. Üte yanda, 
Krşı:ı.a şuurunda olan kişi herşeyi Tanrının hizmetinde nas ı l  
k.ul lanacağını iy i  bilir, dolayısıyla maddi bil incin kurbanı olmaz. 
Omeğin, gayrişahsiyetcilere göre Tanrı, veya Mutlak, gayrişahsi olduğu 
icin yemek yiyemez. Gayrişahsiyetçiler iyi yiyeceklerden sakınmaya 
calışırlarken, adanmış kişiler, Krşı:ı.a'nm yüce hoşlanıcı olduğunu ve 
adanmışlıkla Kendisine sunulan yiyecekleri yediğini bilirler. Müritler 
bu güzel yiyecekleri Tanrıya sunduktan sonra, prasadam denilen yemek 
artıklarını yerler. Böylece herşey ruhsallaştırılmış olur ve yoldan cıkma 
tehlikesi yoktur. Adanmış kişi, Krşı:ı.a şuuruyla prasad.am yerken, 
adanmamış kişi bunu maddi birşeymiş gibi reddeder. Suni feragatları 
yüzünden gayrişahsiyetçiler yaşamdan zevk alamazlar ve bu sebepten 
dolayı , akı lları biraz tahrik olunca maddi varoluş havuzuna geri 
düşerler. Bu gibi ruhlar, özgürlük noktasına ulaşalar bile adanmış 
hizmetten destek gönnedikleri için geri düşerler. 
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raga,dveşa-vimuktais tu 
visayan indriyais caran 
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iitma-va5yair vidheyiitmii 
prasadam adhigacchati 

2 .65 

riiga-bağımlı lık; dveşa-kopukluk; vimuktai�-fügür olmuş kişi; 
tu-fakat; vişayiin-duyu nesneleri; indriyai�-duyular tarafından; 
caran-hareket etmek; iitma-va5yaih-kişinin kontrolü altında; 
vidheya-iitmii-ıslah edilmiş hürriyeti izliyen kişi; pra.sadam-Tanrının 
rahmeti ; adhigacchati-u laşır .. 

CEVİRİ 
Fakat, bütün bağımlılıklardan ve nefretten özgür olan ve 
özgürlüğün şartları olan bazı ilkeler aracılığıyla duyularını kontrol 
edebilen kişi Tanrının tam insafına nail olur. 

ACIKLAMA 
Önceden açıklandığı gibi, kişi birtakım suni işlemlerle harici olarak 
duyularını kontrol edebilir, fakat duyular Tanrının aşkın hizmetiyle 
meşgul edilmedikçe başarısızlığa uğrama olasılığı mevcuttur. Kişi tam 
Krşı:ıa şuurunda olsa bile, Kfşı:ıa şuurunda olduğu için hissi faaliyetlere 
bağımlı olmadığından zahiren duygusal platformda bulunabilir. Krşı:ıa 
şuurundaki şahıs, Krşı:ıa'yı tatmin etmekten başka birşey düşünmez. 
Bundan dolayı o, bütün bağımlılıklara ve bağımsızlıklara aşkındır. 
Eğer Krşı:ıa isterse adanmış kişi, normalde arzu edilmiyen herşeyi 
yapar, ve eğer Krşna istemezse, kendi tatminiyeti için yaptığı sıradan 
birşeyi yapmaz . Bundan dolayı, bu kişinin hareket etmesi veya 
etmemesi kontrol altındadır, cünkü o, sadece Krsna'nın direktiflerine 
göre hareket eder. Duygusai p latforma bağuİıiı olmasına rağmen 
adanmış kişinin yüksel iş içinde bulunması, bu şuur durumunun 
Tanrının sebepsiz insafından kaynaklanmasındandır. 
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prasade sarva-d�khanam 
hanir asyopajiiyate 

prasanna-ceta.so hy asu 
buddhih paryavatişVıczte 



2 .66 Gitti Özetinin İceriği 1 55 

prasıide-Tanrının sebepsiz rahmetine nail olmak ; sarva-herşeyin; 
duhkhıinıim-madd i  de r t l e r ;  hıini�-tahr ibat ;  asya-onun; 
upajıiyate-yer alır; prasanna�cetasah-aklı mutluluk icinde olanın; 
hi-kesinl ikle; asu-çok yakında; bud&ıih-zeka; pari-yeterince; 
avatişthate-yerleşir. 

CEVİRİ 
Krsna suurunda tatmin olan kisi icin maddi varolusun üclü sefaleti 
art�k söz konusu olmaz, böylesine ·bir tatminiyet idndeki bir şuura 
sahip olan kişinin zekası bir an önce yerine oturur. 
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nıisti buddhir ayuktasya 
na cıiyuktasya bıivanıi 

na cıibhıivayat� Sıintir 
a5ıintasya kutah sukham 

na asti--o lamaz ; buddhih-aşkın zeka; ayuktasya-(Krşr:ı.a şuuruyla) 
bağlantı l ı  olmayan kişi ; na-deği l ;  ca-ve ; ayuktasya-Krşı:ı.a 
şuurundan yoksun olan kişi ;  bıivanıi-(mutlulukta) sabitleşmiş akıl ;  
na-değil; ca-ve; abhıivayatah-sabitleşmemiş kişinin; sıintih-barış; 
a5iintasya-sakin olmayanın; kutah-nerede; sukham-mutluluk. 

CEVİRİ 
(�ş�a şuurunda) Yüce Tanr� ile ilişki içinde olmayanın, ne aşkın 
bir zekası, ne de sarsılmaz bir aklı vardır; bunlar olmaksızın kisinin 
barısa ulasması mümkün olmaz. Barıs olmadan mutluluk olabilir 
mi? . . · 

ACIKLAMA 
Kisinin, Krsna suurunda olmadan barıs ic inde olması olanaksızdır. 
BeŞinci BÖIÜ.mde ( 5 . 29 )  onaylandığı gtbi: kişi ancak, fedakarlık ve 
kefaretin bütün iyi sonuclarından zevk alanın Krşna olduğunu, tüm 
everensel tezahürlerin sahibinin O olduğunu ve bütün canlı varlıkların 
gerçek dostunun O olduğunu anlayınca gerçek barısa ulaşabilir. Bu · 
bakımdan, kişi eğer Krşna şuurunda değilse sonuc olarak aklının 
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bundan bir kazancı olmaz. Rahatsızlık, en üstün kazanç isteğine 
bağlıdır ve kişi, Krşı:ıa'nın herkesin ve herşeyin. hoşlanıcısı, sahibi ve 
arkadaşı olduğundan emin olunca sarsılmaz bir akılla barışa ulaşabilir. 
Bundan dolayı, Krşı:ıa'nın i lişkisin.den mahrum olarak meşguliyetini 
sürdüren kisi kesinlikle her zaman rahatsız bir durumdadır ve barıstan 
yoksundur;

. 
bununla beraber, yaşamının barış dolu olduğunu" ve 

yaşamında manevi i lerleme kaydetmekte olduğunu iddia edebilir. 
Krşı:ı.a şuuru, sadece Krşı:ıa ile ilişki için.de olarak kendiliğin.den tezahür 
eden barış dolu bir durumdur. 
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indriyar)iiriı hi  caratariı 
yan mano 'nuvidhiyate 

tad asya harati prajfi.ariı 
vayur navam ivambhasi 

indriyar)iim--<luyuların; h i-ke s in l ik l e ; caratam-gezin.mek; 
yat-birşey ile; mana�-akıl; anuvidhiyate-daimi olarak meşgul olur; 
tat-o; asya-onun; harari-alır; praifi.am-zeka; vayu�-rüzgar; 
rıavam-tekne; iva-gibi; ambhasi-su üzerinde. 

CEVİRİ 
Su üzerindeki  bir teknenin güçlü bir rüzgar tarafından 
sürüklenmesi gibi, aklın üzerinde yoğunlaştığı fırtınalı duygulardan 
biri kişinin zekasını alıp götürebilir. 

ACIKLAMA 
Bütün duyular Tanrıya hizmet

.
etmekle meşgul edilmezse ve bir tanesi 

bile duyusal memnuniyetle meşgul olursa adanmış kişiyi aşkın ilerleme 
yolundan çekip alabilir. Maharaj Ambariş'in. hikayesinde bahsedildiği 
gibi, aklı kontrol etmenin en doğru yolu olduğu için bütün duyular 
Krşı:ıa şuuruyla meşgul edilmelidir. 
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tasmad yasya maha,balıo 
nigrhitani sarvasah 

indriyar:ündriyarthebhyas 
tasya Jrrajiüi JrraıişVıita 
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tasnıat-bu bakımdan; yasya-kimin; maha,baJıo-Ey şanlı ordulu; 
nigyhitani-<lizginlenen; sarvasa�-çepeçevre ; indriyani-duyular 
indriya,arthebhy�-duyu nesnelerinden; tasya-onun; Jrrajiüi-zeka; 
Jrratişçhita-sabitleşmiş. 

CEVİRİ 
Bundan dolayı, Ey şanlı ordulu, duyuları nesnelerinden alıkonulan 
kişi kesinlikle sarsılmaz bir zekaya sahiptir. 

ACIKLAMA 
Kişi , sadece Krşı:ıa şuuruyla, yani bütün duyularını Tannnın aşkın 
sevgi hizmetiyle meşgul ederek duygusal memnuniyet isteğinin 
zorlamasına karşı koyabilir. Düşmanlann üstün bir güç tarafından 
dizginlenmesi gibi, duyular da insani bir çabayla değil, fakat Tanrıya 
hizmet etmekle meşgul edilerek dizginlenebilir. Sadece Krşı:ıa şuuruyla 
kişinin zekasının yerine oturacağını, ve kişinin bu sanatı deha sahibi 
bir manevi uzmanın rehberliği altında yapması gerektiğini anlıyan 
kişiye, özgür olmaya uygun aday anlamına gelen sadhaka denir. 
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ya nisa sarva,bütanariı. 
tasyariı. jagarti sariı.yam i 

yasyariı. jagrati bütani 
sa nisa pasyato muneh 

ya-ne ; nisa-gece ;  sarva-hep; bütanam-canlı varlıkların; 
tasyam-orada; jagarti-uyanık; sariı.yami-kendisini kontrol eden; 
yasyam-hangisinde; jagrnti-uyanık; bütani-bütün varlıklar; sa-o; 
nisa-gece; pa.syatah-kendi kendini tetkik edebilen; muneh-bilge. 
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CEVİRİ 
Gece, bütün varlıklar için gece iken kendisini kontrol edebilen 
kişi için uyanış vaktidir, ve bütün varlıklar için uyanış vakti ise, 
kendisini kontrol edebilen bilge kişi için gecedir. 

ACIKLAMA 
İki çeşit zeki insan vardır. Birisi duygu memnuniyeti bakımmdan 
maddi faaliyetlerde zekidir ve diğeri ise benliğini öğrenmek bakımından 
bilgi edinen ve kendi kendisini sıntyan ayık kişidir. Kendisini sırnyan 
bilgenin faaliyetleri, düşünce içindeki, veya maddeye batmış kişiler 
icin gecedir. Materyalist kişi, benliğini tanıma konusundaki cehaleti 
yüzünden böyle bir gecede uyuya kalır. Kendi kendisini smıyan bilge 
kişi ise materyalistlerin gecesi boyunca tetikte durur. Bilge kişi, manevi 
kültürde sağladığı ilerlemeden aşkm bir zevk duyarken, maddi 
faaliyetlerin adamı, benlik idraki bakımmdan uykudadır ve çeşitli 
duygusal zevkler düşlemekle meşguldür. Bu uyku durumunda bazen 
mutluluğu bazen de rahatsızlığı deneyimler. Fakat, kendi kendisini 
kontrol edebilen kisi maddi mutluluklara ve rahatsızlıklara karst 
herzaman kayıtsız kal ır. Ve maddi tepkilerden rahatsız olmaksızın 
benliğini tanıma faaliyetlerine devam eder. 
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apüryamiinam acafa,pratiştha1iı . 
samudram apa� praviSanti yad.vat 

tadvat kama yam pravisanti sarve 
sa santim apnoti na kama,kami 

apuryamiir:ıam-her zaman dolan; acafa,pratiştluzm-sarsılmadan 
kalabilen; samudram-okyanus ; �-sular; pravisanti-girmek; 
yad.vat-olarak;  tadvat-öyleyse ; kamalı-arzu lar ;  yam-kime; 
pravisanti-girmek;  sarve-hep; sa�-o k i ş i ;  santim-barış; 
apnoti-elde eder; na---değil; kama,kami-arzularmı tatmin etmek 
isteyen kişi. 
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CEVİRİ 
Irmaklar tarafından sürekli olarak dolmasına rağmen durgun kalan 
bir okyanus gibi, sürekli olarak akan arzulardan rahatsız olmayan 
kişi tek başına barışa ulaşabilir ; bu arzularını tatmin etmeye 
çalışanlar ise barışa ulaşamazlar. 

ACIKLAMA 
Özellikle yağmur mevsiminde daha fazla olmak üzere okyanuslar sürekli 
olarak suyla dolarlar. Fakat, okyanus hep aynı kalır, sarsılmaz, tahrik 
edilmez ve kıyılarının ötesine geçmez. Bu örnek, Krşı:ı.a şuurunda 
sabitleşmiş şahıslar için de geçerlidir. Kişi maddi bir vücuda sahip 
olduğu sürece vücudun duyu memnuniyetine olan isteği sürecektir. 
Bununla beraber, adanmış kişi dopdolu olduğu için bu gibi istek ve 
arzulardan rahatsız olmaz. Krsna suurundaki insanın bütün maddi 
ihtiyaçlarını Tanrı karşıladığı iÇi.n hiçbirşeye ihtiyacı yoktur. Bundan 
dolayı, tıpkı bir okyanus gibi hep kendi içinde doludur. Bu kişi için 
arzular okyanusa akan ırmaklar gibidir, ve bu kişi faaliyetlerinde 
sarsı lmaz ve duygusal tatminiyet arzularından hiçbir rahatsızlık 
duymaz. Krşı:ı.a şuurundaki insanın özelliği budur; bu kişi, arzularının 
yerinde olmasına rağmen maddi duyu memnuniyeti ile bütün ilişiğini 
kaybetmiş kişidir. Çünkü bu kişi Tanrıya verdiği aşkın sevgi hizmetiyle 
tatmin olur ve tıpkı bir okyanus gibi sarsılmadan kalarak tam barışın 
tadını çıkartır. Oysa özgürlüklerin sınırlarını zorlıyarak arzularını 
tatmin etmeye çalışan diğerleri ise barışa asla ulaşamazlar. Meyvesel 
işçiler, selametçiler ve mistik güçler peşinde olan yogiler olmak üzere 
herkes, yerine getirilemiyen arzular nedeniyle mutsuzdur. Fakat, Krşl).a 
şuurundaki insan, Tanrının hizmetinde hep mutludur ve yerine 
getirilecek arzusu da yoktur. Hatta maddi bağlarından özgür olma 
barış icindedirler. 
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vihaya kaman y� sarvan 
pumariıS carati nihsprhah 

ninnamo nirahaiıkarah 
sa santim adhigacchati 
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vihiiya-bırak.mak; kaman-duyu memnuniyeti için duyulan maddi 
arzular; yah-kim; sarvan-hep ;  purniin-şahıs; carnti-yaşar; 
nihsprhah-arzusuz; nirrnama�-sahiplenme duygusu olmaksızın; 
nirahaiıkarah-sahte nefis olmaksızın; sah-o; santim-mükemmel 
barış; adhigacchati-ulaşır. 

· 

CEVİRİ 
Duyu memnuniyeti için duyulan bütün arzulardan vazgeçmiş, 
arzulardan özgür olarak yaşayan, sahiplenme duygusundan 
kurtulmuş ve sahte nefisten uzak olan kişi tek başına gerçek 
barışa ulaşabilir. 

ACIKLAMA 
Arzusuz olmanın anlamı, duyu 

·
memnuniyeti için birşey arzu eonemek 

demektir. Birbaşka deyişle, Krşı:ıa şuurunda olmak için duyulan arzu 
aslında arzusuzluktur. Kişinin kendisini maddi vücuduyla tanımlama 
hatasına kapılmadan ve bu dünyada hiçbir şeye sahiplenme hatasını 
işlemeden gerçek konumunun Krşı:ıa'nın ebedi hizmetçisi olduğunu 
anlaması Krşı:ıa şuurunun mükemmellik seviyesidir. Bu mükemmellik 
seviyesinde bulunan kişi herşeyin sahibinin Krşı:ıa olduğunu bildiği 
icin, herşeyin Krşna'yı tatmin etmek için kullanılması gerektiğini iyi 
bilir. Arjuna kendi duygulannı taonin etmek için savaşmak istememiş, 
fakat tam Krsna suuruna u lasınca savasmıstı ,  cünkü Krsna onun 
savaşmasını isÜyo�du. Savaşmayı hiç arzuiam�yan

.
Arjuna, Kfşı:ıa için 

yeteneğini en üst seviyede kullanarak savaşmıştı. Gerçek arzusuzluk 
suni çabalarla arzuları yok etmek değil Krşı:ıa' yı tatmin etmeyi 
arzulamaktır. Canlı varlık arzusuz, veya hissiz olmaz, fakat arzularının 
niteliğini değiştirebilir. Maddi yönden arzusuz olan kişi herşeyin 
Krşı:ıa'ya ait olduğunu iyi bilir ( isavasyam idariı sarvam) ve bundan 
dolayı hiçbirşeye sahiplenmeye kalkışmaz. Bu aşkın bilgi, her canlı  
varlığın ruhsal bakımdan Krşı:ıa'nın ebedi öz parçası olduğunun, ve 
canlı varlığın ebedi konumunun Krşı:ıa ile asla aynı seviyede, veya 
Ondan daha yüksekte olmadığının mükemmelen bilinmesi demek 
olan benlik idraki üzerine kuruludur. Krşı:ıa şuurundaki bu anlayış 
gerçek barışın ana ilkesidir. 
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eşii brahmi sthiti� partha 
nainiim prapya vimuhyati 

sthitviisyiim anta-kale 'pi 
brahma-nirviiDüm rcchati 
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eşii-bu; briihmi-ruhsal ;  sthitih-durum; piirtha-Ey Prtha'nın oğlu; 
na-asla; enam-bu; priipya-elde etmek; vimuhyati-şaşkınlığa 
kapılmış kişi; sthitvii--çevrelenrniş bulunmak; asyiim-bunun içinde; 
anta-kale-haya  t ı n  sonund a ;  a p  i - d  e - d a ;  brahma
nirviinam-Tanrının ruhsal krallığı; rcchati-kişi ulaşır. 

CEVİRİ 
Ruhsal ve tanrısal yaşama giden yol budur ve buraya ulaşan kişi 
şaşkınlığa düşmez. Olüm anında bile bu duruma ulaşan kişi 
Tanrının krallığına girer. 

ACIKLAMA 
Kişi, Krşı:ıa şuuruna, veya kuts

.
al yaşama bir an önce hatta bir saniye 

içinde bile ulaşabilir, veya kişi milyonlarca doğumdan sonra bile bu 
yaşam durumuna ulaşamaz. Bu, sadece hakikatin anlaşılması ve 
kabullenilmesine bağlıdır. Kaçvanga Maharaj ölümünden birkaç 
dakika önce Krşı:ıa'ya teslim olarak bu yaşam durumuna ulaşmıştı. 
Nirvana, maddi yaşının sona erdirilmesi anlamına gelir. Budist 
felsefesine göre, bu maddi yaşamdan sonra sadece hiçlik vardır, fakat 
Bagavad-gitii'nın öğretisi farklıdır. Esas yaşam asıl bu maddi yaşamın 
tamamlanmasından sonra başlar. Materyalistler için, kişinin bu maddi 
yaşamı sona erdirmesi gerektiğini bilmek yeterlidir, fakat ruhsal 
bakımdan i lerlemiş kişiler için bu maddi yaşamdan sonra birbaşka 
yaşam daha vardır. Eğer kişi bu yaşamını bitirmeden önce Krşı:ıa 
şuuruna ulaşırsa bir an önce brahma-nirvana seviyesine ulaşır. Tanrının 
krallığı ile adanmış hizmet arasında fark yoktur. Her ikisi de mutlak 
platformda olduğu için, Tanrıya aşkın sevgi hizmetinde bulunmak, 
ruhsal krallığa ulaşmış olmak demektir. Ruhsal dünyada Krşı:ıa şuuruyla 
yapılan faaliyetler varken, maddi dünyada duygusal memnuniyetle 
ilgili faaliyetler vardır. Bu yaşamda bile Krşı:ıa şuuruna ulaşmak 
doğrudan doğruya Brahman'a ulaşmak dernektir ve Krşı:ıa şuurunda 
yerleşmiş kişi, kesinlikle Tanrının krallığına girmiş demektir. 

Brahman, maddenin zıttıdır. Bu bakımdan, ' brahmi sıhiti 'nin 
anlamı, "maddi faaliyetler platformunda değil" dernektir. Tanrıya 
adanmış hizmet, Bagavad-gitii'da özgürlük durumu olarak kabul edilir 
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( sa guru1n samatityaitan brahma-bhüyaya kalpate). &ından dolayı, brahmi 
sthi� sözcüğü maddi bağlardan özgür olmak anla.mına gelir. 

Srila Baktivincxl Takur, Bagavad-gita'nın bu ikinci Bölümünü tüm 
kitabın içeriği olarak özetlemiştir. Bagavad-gita'daki konular, kamıa
yoga , jiüina-yoga ve bakti-yogadır. ikinci Bölümde kamıa-yoga ve jiüina
yoga açıkca ele alınmış ve tüm kitabın içeriği olarak ta bakti-yogaya 
bir göz atılmıştır. 

İçerdiği konu larda, Srimad Bagavad-gita' nın İkinci Bölümünün 
Baktivedanta Açıklamaları burada sona ermiştir. 



ÜCÜNCÜ BÖLÜM 

Karma .. Yoga 

1 
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J'<ll<fffi fltfulra mn "lfo.�rı ıdrı ı 
<ıft:cfı CfltffUJ mr rıT R<J�fu m m ı ı  

mjıına ııvöca 
jyZiyasi cet karmmws te 

mata buddnir jtınZinfona 
tat kiıiı karrnani gore mari1 

ni)•ojayasi kesava 
arjunah uvc'ica-Arj una şöyl e  dedi ; jyZiyasi-daha ı y ı ;  cet-eğer; 
karmaıwh-meyvese  1 faa l i ye t ten ;  t e-Se n i n  t a r a fı nd a n ;  
matZi--düşünmek ; bı ııldlıih-zeka; janardcııw-Ey Krşna; rat--öyleyse; 
kim-neden ; kmmmıi-harekette ; gore-korkunc ; mc1m-beni;  
niyojayasi-meşgul ed iyorsun; kesava-Ey Krşna . 

CEVİR İ  
Arjuna sordu : Ey  Janardana, Ey  Kesava, eğer zekanın meyvesel 
faaliyetlerden daha iyi olduğunu düsünüyorsan neden beni bu 
korkunc savaşa karıstırmak istiyorsun? 

ACIKLAMA 
Tanrının Yüce Sahs ı Srı Krşna , ruhun mesnı konumunu bir önceki 

1 63 
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bölümde açık b i r  di lle izah ederek yakın arkadaşı Arjuna' yı maddi 
üzüntü okyanusundan kurtarmaya çalışmış, ve aydınlanma yolu olarak 
buddhi-yoga, veya Krşna şuurunu tavsiye etmişti. Krşr:ı.a şuuru bazen 
yanlış anlaşılarak tembellik olarak görülmüş, ve bu gibi yanlış anlayışa 
sahip kişiler ıssız bir yerde İnzivaya cekilip Rab Krşr:ı.a'nın kutsal 
ismini zikrederek tam Krşr:ı.a şuuruna ulaşmaya çalışmışlardır. Fakat, 
kişinin, Krşr:ıa şuuru felsefesinde eğitilmeksizin, ancak saf insanlardan 
ilgi görebileceği ıss ız bir yere çeki lerek Krşr:ı.a'nın kutsal ismini 
zikretmesi tavsiye edilmez. Arjuna da Krşr:ı.a şuurunu, yani buddhi
yogayı ,  veya ruhsal gelişim bi lgisine ait zekayı ,  aktif yaşamdan 
vazgeçerek ıssız bir yere çekilip kefaret ve çile uygulamalarıyla meşgul 
olmak olduğunu zannediyordu. Birbaşka deyişle ,  Krşr:ıa şuurunu 
mazeret olarak gösterip kurnazl ıkla bu savaştan kaçmaya çalışıyordu. 
Fakat, saygıl ı  bir (ığrenci olarak konuyu öğretmenine açıyor ve ne 
yapı lması gerekt iğini soruşturuyordu. Rab Krşr:ı.a ise bu Uçüncü 
Bölümde karnuı-)·oga)' l ,  yani Krşr:ı.a şuurunda yapı lan çalışmayı izah 
ederek ona cevap vermektedir. 

2 
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�ıyiimisrerıeva vcıkyena 
buddhiriı mohayasiva me 

rad ekariı vada niscitya 
yena sreyo 'ham iipnuyiim 

vyiimisrena-ç i ft an laml ı ;  eva-kesinl ikle ;  viikyena-sözler; 
buddhim-zeka;  mohayasi-aklımı karıştırıyorsun; iva-kesinlikle; 
me-benim; tat--öyleyse ; ekam-yegane; vada-lütfen söy le ;  
niscitya-soruşturmak ; )'ena-ne i le ;  5reyah-gerçek fayda ; 
aham-· Ben; iipnır\'iim--olabilir. 

CEVİRİ 
Zekam çift anlamlı öğretilerinden şaşkınlığa kapıldı. Bu bakımdan, 
benim için neyin en hayırlı olduğunu anlat lütfen. 

ACIKLAMA 
Bir önceki bölümde, Bagavad-ğitii'ya başlangıc olarak siiiıkhya-yoga, 
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bud&ıi-yoga, zeka arac ı l ığıyla duyuların kontrol edilmesi, meyvesel 
arzular duymaksız ın cal ışmak, ve bu yola yeni girmiş kişinin konumu 
gibi çeşitli konu lar izah edilmişti . Bütün bu konular herhangibir 
sisteme dayandırı lmadan anlatılmışt ı, fakat hareket ve anlayış konusu 
daha iyi belirlenmelidir. Bu sebepten dolayı, sıradan insanların yanlış 
yorumlara kapılmaksız ın bunu kabul edebilmesi i ç in Arjuna bu 
karmaşık konuyu açıklığa kavuşturmak istemektedir. Krşna birtakım 
karmaşık sözlerle Arj una'nın aklını karıştırmaya niyetli olmamakla 
beraber Arjuna, gerek miskinlik gerekse faal hizmet bakımından Krşı�a 
şuuru yolunu izliyemiyecek bir insan değildi. Birbaşka deyişle, Arjuna, 
Bagavad-giıii' n ı n  gizemini gerçekten anlamaya cal ışanların 
akıllarından her türlü süpheyi silmek için bu gibi sorular sormaktaydı. 

3 
,,fp:ııı<4 l'j<4 I� 

�sft=IR �fcrm f.mT qn �T �FrEr ı 

� H ıfı � 'l fil ;J il H ·ı cr;tf� �Tf7Rıl{ 1 mı 

sri-b(tgmıan ıwaw 
lul.:e 'smin dvi-vidha nischa 

pınl'ı prokcii nwyaıwgİıa 
ji'tZina-yogena Stfrıl.:hyiiniiriı 

lwmıa-yogeıw yoginllm 

s1i-bagavan uvcict1-Tanrının Yüce Şahsı şöyle  ded i ;  /oke--<lünyada; 
asmin-b u ;  dvi--ı ıidhii-i k i  ceş i t ;  nisrha-iman; purı:'i-eskiden; 
proktı:'i-söylenmist i ;  ı ıwyı'i-Benim tarafımdan; anaglw--ey günahsız 
kişi; j ı1cina -yogc ıw - b i l g i n i n  bağ lant ı  ku rma yönte m i ;  
sankhyanam-tahın i nc i  filozofların ; karma-yogena-adanmışlığın 
bağlantı kurma yöntemiyle ; yoginı:'im-adanmış kulların. 

ÇEVİRİ 
Tanrının Yüce Sahsı şöyle dedi: Ey günahsız Arjuna, benliğini 
idrak etmeye çal ışan iki çeşit insan olduğunu daha önce izah 
etmiştim. Bazıları bunu birtakım deneysel felsefi tahminlerle ve 
diğerleri de adanmış hizmetle idrak etmeye yöneliktirler. 

ACIKLAMA 
Tanrı, İkinci Bölüml'ın 39. dö�tlüğünde sankhya-yoga ve kanna-yoga, 
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yani bu.ddhi-yoga adı altında iki çeşit yöntemden bahsetmişti. Tanrı 
aynı konuları bu maddede daha açık olarak izah etmektedir. Sankhya
yoga, veya ruh ve maddenin doğasının analitik öğrenimi, bu gibi 
konuları deneyime dayalı bilgi ve felsefe yoluyla anlıyabilen ve tahmine 
yönelik kişilerin i lgi lendiği bir yqntemdir. Krşı:ıa şuurunda faaliyet 
gösteren diğer bir insan ceşid i ikinci Bölümün 6 1 . maddesinde 
anlatı ldığı gibidir. 39. dörtlükte Tanrı tarafından izah edildiği gibi 
kişi, buddhi-yoga, veya Krşna şuurunun ilkeleriyle çalışarak etkinin 
(hareketin) bağlarından kurtu labilir ve bu yöntem hatasızd ır. Aynı 
ilke 6 1 .  dörtlükte daha açık olarak izah ed ilerek bu bııddhi-yoganın 
tamamen Yüce Tanrıya bağımlı olduğu ve bu yolla bütün duyuların 
daha kolay kontrol altına alınab ileceği anlatılmıştı. Bu bakımdan, 
din ve felsefenin birbirine bağlı olması gibi, bu her iki yoga da birbirine 
bağlıdır. Felsefesiz bir din duygusallık, ve hatta bazen fanatiklik, dinsiz 
bir felsefe ise akli tahminlerden ibarettir. Ulaşılabilecek en yüce kazanç 
Krşı)a'dır çünkü i�ten bir şekilde Mutlak Hakikati arıyan filozofların 
arayışları Krşı:ıa şuuru nda son b�ı lur. Bu hakikat Bagavad-giw'da 
belirtilmiştir. Ti.im yöntem ben' in Usti.in-ben'e göre olan konumunun 
idrak edilmesinden ibarettir. Kişiyi sonunda Krşı:ıa şuuruna getiren 
felsefi tahminler dolaylı yöntemlerdir; diğer yöntem ise herşeyin 
doğrudan doğruya Krsna ile irtibatlandırılması yöntemidir. Bu iki 
yöntem iç inde Krşna şuuru yöntemi daha iyid ir, çünkü bu yol, 
duyu ların fe lsefi yöntemlerle arındırılmasını gerektirmez. Krşı:ıa 
şuurunun kendisi arıtıcı bir yöntemdir ve adanmış hizmetin doğrudan 
doğruya Tanrıyla muhatap olan yöntemi aynı zamanda kolay ve 
saftır. 

4 . 
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111 1 hırnwııdm cınö.ranıbluın 
naiskmrnyaıiı purıışo 'smı re 

no ca smmyasanad eiıa 
siddlıiıiı samadhigacclıati 

na--değil; karmco ıö.nı-belirli görevlerin; aniirambhat-calışmaktan 
vazgeçerek; rwis/wrnı)·am-tepki lerden kurtulmak; puruşah-adam; 
a5nıtte-elde eder ; na -deği l ;  ca--<le-da; sannyasanat-vazgeçerek; 
eva-sadece ; siıUlhiın-başarı; samadlıigacchati-ulaşır. 
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CEVİRİ 
Kisi, ne calısmaktan vazgec�rek özgürlüğe ulasabilir, ne de sadece 
feragat ederek mükemmelliğe ulaşabilir. 

ACIKLAMA 
Sadece materyalist kişilerin kalbini arıtmak icin konulmuş belli bazı 
görevlerin yerine getiri lmesi ile arınıldığı zaman feragat tarzında bir 
yaşam kabul edilebil ir. Arınmaksızın dördüncü çeşit yaşam şeklini 
( sannyasa ) ters bir şekilde uygulayan kişi başarıya ulaşamaz. Deneyimci 
fi lozoflara göre, sadece sannyasa , veya meyvese l faa l iyetlerden 
vazgeci lerek Narayana kadar mükemmel olunabi lir. Fakat, Rab Krşna 
bu düşünceyi onaylamaz. Ka lbini arıtmayan bir sann)1t'i.si toplum ic inde 
rahatsızlığa sebep olur. Fakat, kişi eğer Tanrıya aşkın hizmet vermeye 
başlarsa, be l i r lenmiş görevini yerine geti rmese b i le ,  bu yolda her ne 
i lerleme göster i rse gi ısters in Tanrı t arafından kabul edil ir ( bııdlUıi
yoga ) .  Sv-af[ıam Lif !)' Llsya d/mmnas)'tı tn1yace nwhaco bayar. Bu i iken in 
biraz ın ın bile yerine ger ir i lmt:si cok büyük zorlukların altından 
kalk ılmasına yard ımc ı  olur. 

5 
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na hi lwscic kscnıam (lt>i 
jiirıı ti\clıacy ol-:mına-krc 

/-:tırı·t1rc /rv (Wasalı bmw 
s�ll'1 1tılı . prahri�jair gwıcıih 

na-ne de ;  hi-kesinl ikle ; hıscir-herkes; "-şemam-bir  an; api-de
da; j{mı-herhangib i r zaman; rişrha ri-kalır ; al-:t1mıa-krr-birşey 
yapmaksız ın; k cl r y il t e-y a p m a ya zor lanmak;  h i-kesinl ikle; 
ava5alı-cares i zcc s i  n e ;  1-:ı ırnw-calışmak;  sarva/ı-he p ;  t)rakni
jaih-madd i doğan ın hal lerinden doğmuş; gwıai/ı-niteliklerle. 

CEVİ Rİ 
Maddi doğanın hallerinden edindiği niteliklere göre herkes caresizce 
hareket etmeye zorlanır; bu bakımdan, hickimse bir an bi le olsa 
calışmakdan kendisini alamaz. 
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ACIKLAMA 
Her zaman aktif olmak, vı·ıcutlanmış yaşamla ilgili olmamakla beraber 
ruhun doğasıyla ilgi lid ir. Ruh-can vücutta mevcut olmaksızın vücut 
hareket edemez. Vücut, sürekli aktif ve bir an bile durmayan ruh-canla 
calışan cansız bir aractır. Bu ruh-can Krşı�a şuurunda iyi işlerle meşgul 
olmalıdır ,  aksi takt irde yanı ltıcı enerj i tarafından idare edi len 
meşgu liyetlerle uğraş ır .  Madd i enerj iyle il işkiye giren ruh-can bazı 
haller edinir ve ruhu bu gibi koşullanmalardan arıtmak için sastralarda 
bel irtilen bell i  bazı görevlerle meşgul etmek gerekir. Fakat, ruh eğer 
özgün işlevi 9lan Krşı�a suu nı ile meşgulse her ne işle meşgul olursa 
olsun iyidir. Srimacl-Bagm1mam ( 1 . 5 . 1 7 )  bunu şöyle onaylar: 

tyalava sva-clmmaıiı caraı�ö.mbııjaıiı harer 
bolwjann o/xıJ.:.vo 'tha patet tato yadi 

yamı J.:.va vablwdram abluıd amuşya kiıiı 
ho viirtha Ö/.>to 'bhajarö.ıiı sva-dannatah 

"Kişi, Krşna şuurunu benimsed iği zaman sasrralarda belirtilen görevleri 
yerine getirmese, veya adanmış hizmeti tam olarak yerine getirmeyip 
standartlardan düsse bile b ir  kayba, veya kötülüğe uğraması söz konusu 
olmaz .  Fakat, k i ::- i  eğer K rşna şuurunda deği lse ve arınmak iç in 
sastraltınn öğreti lerine göre hareket ediyorsa bu ona hiçbir fayda 
sağlamaz. Bu bakımdan, Krsna şuurunun bu noktasına ulaşmak için 
arınma işleminden geçmek gerek ir. Bu durumda, sannycisa , veya 
herhangibir arıtıcı işlem, onsuz herşeyin başarısız kabul edildiği Krş�a 
şuuruna ererek kiş inin en yüce kazanca ulaşmasına yardımcı olur. 

6 
<fiif�rf.r B<l'Pl <ı � J:Rm � ı 
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/wnnı:: ı ıdri)·iini scı ıiı)•cımya 
ya (!ste manasö. smaran 

indri)•t'irtill'in vimıldhacmö. 
mith)'acaralı sa �ıcyare 

karma-indri)•i'ini-cal ış<m beş duyu organı; smi1yamya-kontrol ediyor; 
yah-yapan k i ş i ; as re-ka l ı r ;  manasii-ak ıl i le ;  smaran-birşeyi 
düşünmek ; indriyc:ı -mrhö.n-dııyu nesneleri; vimıldha-budala; 
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iitmı.'i-ruh; mi chyö-(icörc ı/ı-yapmacık davranmak; sah--o; ııcy are 
denir. 

CEVİRİ 
Bir yandan hareketli duyular;nı baskı altında tutup, diğer yandan 
aklını duyu nesnelerine yönelten kişi kesinlikle kendisini aldatır 
ve yapmacık davranır. 

AClKLAMA 
Krşı::ı.a suurunJa çalışmayı reddeden, fakat meditasyon gösterisi yapan 
birçok sahtekar aslında akı llar ını duyusal zevklere yöne ltmişlerdir. 
Bu gibi sahtekarlar, taraftarlarına blöf yaparcasına kuru fe lsefe 
konuşurlar, fakat bu dörtlüğe göre en büyük sahtekarlar bunlardır. 
Kişi sosyal durumuna göre duygusal zevkler için herhangibir kapasitede 
hareket edebilir, fakat eğer kişi, sosyal konumu için belirlenmiş şart 
ve kuralları uygu larsa varl ığın ı arıtma konusunda olağan bir gelişme 
gösterir. Asi ı nd< ı  d uygusa l memnuniyet peşinde olmasına rağmen 
yogi rolü oynayan b i ri s i  bazm felsefi konuşsa bile en büyük sahtekar 
olarak bi linmelidir. 8u kişinin bilgisi hiçbir değer taşımaz, çünkü bu 
gibi günahkarların bi lgisinin etkisi Tanrın ın yanıltıcı enerj isi 
tarafından örtülür. Bu gibi sahtekarların aklılları safl ıktan uzakt ır ve 
yogik meditasyonlarının hicb i r  değeri yoktur. 

7 
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'\'ilS c ı  · irn lriwlııi nwncısa 
- ni:vum'\'Li�·tıbhme 'ljııı1a 
f.:tıımcndri)1ailı kmmn-yogtım 

ils(ılwıh stı ı 1isis)1dle 

yalı-ya pan ; cı t-fa k a t ;  indrİ)'tiııi-d uyular ;  nıanasii-akıl  i l e ;  
niyamyu-ıslah edic i ;  iirn/ılwrc-başlar; mjııı1t1-Ey Arjuna; kamw
indriycıih-ha re keti i Ju yu l ırganları i le ;  k.:ırma-yogtım-adanmışlık; 
asakwh-bağı ın l ı  olmaks ı z ın ;  sulı--o; ı 1isişyacc-çok daha iyi olarak. 

CEVİRİ 
Diğer tarafta, saygı lı kişi eğer aklıyla etkin duyularını kontrol 



1 70 ÖZGÜN BAGA VAD-GIT A 3 .8  

etmeye calışır , ve  bağımlı olmaksızın (Krşı::ıa şuurunda) karma
yogaya başlarsa bu yolla yücelir. 

ACIKLAMA 
Hayatını kazanmak ve duyusal zevklerini tatmin etmek amacıyla aşkın 
insan rolü oynayae<ığına , kişinin kendi mesleğinde kalması ve yaşamın 
amacı olan madd i bağlardan kurtularak Tanrının krallığına girmesi 
çok daha iyid ir. Bas l ıca sı ıt'irtlw-gati, veya benlikle ilgili olan kazanç 
Vişnu ' ya u laşmakt ı r . Bü t l' ın vtınw ve ösrama sistemi yaşamda bu 
kazanca u lasmamı z  ic in  cl l'ızenlenmistir .  Evli olanlar bile Krsna 
şuurunda be

.
l i r lenın iş

. 
baz ı hizmetleri. yerine getirerek bu hed'e

.
fe 

ulaşabi lirler. Kiş i ,  benl i k  idraki için sasrrnlarda belirtildiği şekilde 
kontrollü bir yaşam sl'ırebi l i r  w herhangibir bağımlıl ıktan uzak olarak 
işini yürütebilir w bu yolla ge l işme gösterebilir. Bu yöntemi uygulayan 
kiş i ,  saf halkı k and ı ran manevi gösterişçilerden çok daha yüksek bir 
konumdadır. Sokaktaki samimi bir çöpçü bile sadece para kazanmak 
amacıyla meditasyon şarlatanlığı yapanlardan çok daha iyidir. 

8 
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niytıwı iı b ını /wrnw wmi1 
lwnıw .İ)'iiyo hy akamwnah 

sdrirn-)·ii.rrii.pi ca re 
ıw [>rcısiddhyd akarnuınah 

niyaram-belirlenmiş;  k ı.ı rıı -yap; karına-görev ler ;  wa1n-sen; 
kanna- ç a 1 ı ş m a k ; j)•it)'Lllı- d a h a ; ili-kesinlikle; 
akannaıwh- ç a  l ı şm a ın a k  t a n ;  smfra-vücutsal ;  y a tr a -bakım; 
api-bi le ;  ca--Jc-d<ı ;  re-senin;  na-asla; prnsiddhyet-etkilenmiş; 
akamwna/1-çal ışın ; ıdrın. 

CEVİR İ 
Yapmakla yükümlü olduğun görevini yap ; bunu yapman 
çalışmaman.dan daha iyidir . Kişi cal ışmazsa fiziksel vücuduna bile 
bakamaz. 
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ACIKLAMA 
Kendilerinin yüksek bir soydan geldiğini iddia eden birçok sahte 
meditasyoncu ve herşeyini ruhsal yaşamda ilerleme aşkına feda ettiği 
yalanını söyleyen büyük profesyonel yalancılar vard ır. Rab Krşı:ı.a, 
Arjuna'nın sahtekar durumuna düşmesini istemiyordu .  Aksine , 
Arj una'nın kşatriyalar için belirlenmiş olan görevini yapmasını 
istiyordu. Arjuna evliydi ve orduda generaldi, bu bakımdan, olduğu 
gibi kalması ve evli bir kşatriya için belirlenmiş görevini yerine getirmesi 
onun için daha iyiydi. Bu gibi faaliyetler günahkar kişilerin kalplerini 
temizler ve onları maddi pisliklere batmaktan kurtarır. Kişinin hayatını 
kazanmak amacıyla yaptığı sözümona fedakarlıklar ne Tanrı ne de 
herhangibir dini metin tarafından onaylanır. Fakat, kişi bir iş yaparak 
vücudunu ve ruhunu bir arada tutmak icin kendisine bakmalıdır. 
Kiş i ,  maddi eğil imlerden arınmadan Önce kaprisli bir şekilde 
cal ışmaktan vazgeçmelidir. Maddi dünyada bu lunan herkes maddi 
doğaya hakim olmak ister, veya birbaşka deyişle duyusal memnuniyet 
icin kirli eğilimlere sahiptir. Bu gibi kirli eğilimler temizlenmelidir. 
Be l irlenmiş görevlerle bunu yapmıyan kiş i ,  çal ışmayı bırakarak 
başkalar ının parasıyla yaşıyan bir transandanta list olmaya 
kalkışmamalıdır. 

9 
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niyatariı kııru kmma tvariı 
karrna jyayo hy akaımanah 

sarira-yatrapi ca te 
na prasiddhyed akarmanah 

niyatam-be lirlenmiş;  kuru-yap ;  karma-görevler; tvam-sen; 
karma- c a 1 ı ş m ak ; jyayah- d a h a  ı y ı ; hi-kesinlikle ; 
akaımanah-c a  l ı şmamaktan ; sarira-vücu t sa l ;  yCıtra-bakım; 
api-bile ;  ca--<le-da; te-senin; na-asla ; prasiddhyet-etkilenmiş; 
akarmanah-calışmadan. 

CEVİRİ 
Yapılan calışma Vişl)u'ya adanmalıdır, aksi taktirde yapılan calışma 
kişiyi bu dünyaya bağlar. Bu bakımdan, belirlenmis görevini Onu 
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tatmin etmek için yerine getir ve bu yolla her zaman esaretten 
özgür olacağını bil, Ey Kunti'nin oğlu. 

ACIKLAMA 
Kiş i ,  en bas i t ind en vücudunu yaşatab ilmek ıç ın ça l ışması 
gerektiğinden, belirlenmiş görevler belli sosyal durumlara ve vasıflara 
göre öylesine ayarlanmalıdır ki hedeflenen şey amacına ulaşabilsin. 
Yajnanın anlamı, "Rab Vişı::ıu", veya "Fedakarlık" dernektir. Bütün 
fedakarlık icraatları aynı zamanda Rab Vişı::ıu 'yu tatmin etmek içindir. 
Vedalar bu konuda, yajno vai vişnuh der, yani kişi ister belirlenmiş bir 
yajnayı yerine getirsin, isterse Rab Vişı::ıu'ya hizmet etsin aynı amaca 
ulaşır. Bu dörtlükte anlatıldığına göre, Krşr:ıa şuuru yajna icraatı 
dernektir. Varnasrama sistemi Rab Vişı::ıu'yu tatmin etmeyi hedefler. 
Varnasramacaravata puruşena parah puman/ vis�ur aradhyate (Viş�u 
Purana 3 .8 . 8 ) .  

Demekki, kişi Vişr:ıu'yu tatmin etmek için çalışmalıdır. Bu maddi 
dünyada başka bir amaçla yapılan çalışma kişiyi bu dünyaya bağlar; 
gerek iyi gerekse kötü çalışmalardan tepki görülür ve görülen her 
tepki o çal ışmayı yapan kişiyi bağlar. Bu bakımdan kişi, Krşr:ıa'yı 
(veya Vişı::ıu 'yu )  tatmin etmek için çalışmalıdır ve bu gibi faaliyetleri 
icra eden kişi özgürlük mertebesindedir. Bu bir çalışma sanatıdır ve 
bu yöntem başlangıçta uzman bir rehber ister. Kişi bundan dolayı 
Rab Krşı::ıa 'nın bir müridinin, veya doğrudan doğruya Rab Krşr:ıa'nın 
(Onun rehberliği altında çalışma fırsatı bulan Arjuna gibi) rehberliği 
altında hareket etmelidir.  H içbirşey duyu memnuniyeti  i ç in 
yapılmamalı, fakat herşey Krşı::ıa'yı tatmin etmek için yapılmalıdır. 
Bu yöntem, kişiyi  sadece çalışmasının tepkilerinden korumakla 
kalmayıp kişiyi sonunda tek başına Tanrının krallığına yükseltecek 
olan Tanrıya sunulan aşkın sevgi hizmeti platformuna yükseltir. 
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saha-yajiı&ı prajl0 srstva 
purovaca prajapatih 

anena prasavişyadhvam 
eşa vo 'stv işça-kama-duk 



3 . 1 0  1 73 

saha- b i r ş e y  i l e ;  • yainaJı-fedakarlıklar; praja h-kuşaklar; 
srştva-yaratış; pura-kadim; uvaca-dedi ;  praja�patih-yaratıklann 
Rabbi; anena-bunun ile ;  prasavişyadhvam-gittikçe daha çok refaha 
ulaşmak; eşah-bu; vah-senin; astu--öyle olsun; işta-arzu edilen 
herşey; kama�duk-bahşeden. 

CEVİRİ 
Bütün yaratıkların Rabbi, yaratılışın başında fedakarlıklarıyla 
birlikte insan ve yarıtanrı kuşaklarını Vişı:ıu'ya gönderdi ve onları 
şu sözlerle kutsadı: "Bu yajfia ile (fedakarlıkla) mutlu olun, çünkü 
bu fedakarlık, mutlu olarak yaşamanız ve özgürlüğü elde etmeniz 
icin arzuladığınız herşeyi size bahşedecektir." 

ACIKLAMA 
Yaratıkların rabbi ( Vişı:ıu ) . tarafından yaratı lan maddi alem, 
kosullanmıs ruhlar icin evlerine ve Rablerine dönebi lmeleri icin 
verilmiş bir .fırsattır. Maddi alem kapsamındaki bütün canlı varlıklar 
Tanrının Yüce Şahsı Krşı:ıa, veya Vişı:ıu ile olan akrabal ıklarını 
unuttukları için maddi doğa tarafından koşul landmlmışlardır .  
Bagavad�gita'da belirtildiği gibi, Yedik ilke ler bu ebedi akrabalığı 
anlamamıza yardımcı olmak icin belirlenmiştir: vedais ca sarvair aham 
eva vedyah. Tanrı ,  Vedaların amacının Tanrıyı anlamak olduğunu 
söyler. Yedik ilahilerinde, "Canlı varlıkların efendisi Tanrının Yüce 
Şahsı Vişnu'dur" �nlamına gelen "patim visvasy�t m�5varam" 
sözcükleri kullanılır. Srimad�Bagavatam 'da da ( 2.4.20) Srila Sukadeva 
Gosvami birçok defalar Tanrıyı pati olarak tasvir eder: 

sriyah patir yajna�patih praja�patir 
diyö.ıit patir loka�patir dara patih 

patir gatis candaka�vrşni�satvatam 
prasidatam me bagavan sataıit pati� 

Burada bahsedilen praja�pati Rab Vişnu'dur ve O, bütün canlı 
varlıkların, bütün dünyaların ve bütün güzelliklerin Rabbi ve herkesin 
koruyucusudur. Tanrı, koşul lanmış ruhların maddi dünyadayken 
Vişnu' yu tatmin ederek endişeden uzak yaşamaları ve mevcut 
vücutlarının yaşamı sona erdiğinde Tanrının kral lığına geri 
dönebilmeleri icin yajnö.lan (fedakarlıkları) nasıl icra edeceklerini 
öğrensinler diye bu maddi dünyayı yaratmıştır. Koşullanmış ruh için 
hazırlanmış olan tüm program budur. Koşullanmış ruhlar yajna icraatı 
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sonucunda Krşı::ıa şuuruna sahip olurlar ve her bakımdan 
tanrısallaş ırlar. Kali çağında saiıkirtan-yajfıa (Tanrının isimlerinin 
zikredilmesi )  Yedik yazıtlar tarafından insanlığa tavsiye edi lir ve bu 
aşkın sistem bu çağdaki bütün insanlar için Rab Caitanya tarafından 
tanıtılmıştır. Saiıkirtan-yajfıa ve Krşı::ıa şuuru birlikte iyi gider. 
Saiıkirtan-yajfıa ile olan özel ilişkisiyle bağlc,mtılı olarak Rab Krşı::ıa'nm 
mürid suretinden (Rab Çaitanya'dan) Srimad-Bagavatam'da şöyle 
bahsedi lir: 

krsna vamariı tvisakrsnariı 
· .s.angopangastra-pa�Şadam 

yajfıai� saiıkirtana-prayair 
yajanti hi su-medhasah 

"Bu Kali Çağında yeterli zekaya sahip olanlar, saiıkirtan-yajfıa icraatiyle 
cemaatinin eşliğindeki Tanrıya ibadet ederler." Yedik literatüründe 
bahsi geçen diğer yajiiaları bu Kali çağında uygulamak çok zordur, 
fakat Bagavad-gita'da da (9. 14 )  belirtildiği gibi, saiıkirtan-yajfıa bütün 
amaçlar için en kolay ve en saf olan yöntemdir. 

1 1  
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devan bavayatanena 
te deva bavayantu v� 

parasparariı bavayanta� 
srey� param avapsyatha 

devan-yarıtanrılar; bavayatii-mutlu olan; anena-bu fedakarlıktan; 
te--onlar; dewJ:ı-yarıtannlar; bavayantu-mutlu edecekler; vah-sen; 
parasparam-karşılıklı; bavayantah-birbirini  mutlu etmek ; 
sreyah-takdis; param-yüce ; avapsyatha--elde edeceksin. 

CEYİRİ 
Fedakarlıklardan mutlu olan yarıtanrılar seni de mutlu edecekler 
ve böylece, insanlar ve yarıtanrılar arasındaki işbirliği sonucunda 
herkes refah içinde yaşıyacaktır. 
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ACIKLAMA 
Yarıtanrılar maddi işleri yöne.tme gücüne sahiptirler. Hava, ışık, su 
ve her canl ı  varlığın vücuduna bakabilmesi için gereken maddelerin 
sağlanması, Tanrının Yüce Şahsının vücudunun çeşitli bölümlerinde 
bulunan sayısız asistanların, yani yarıtanrıların görevidir. Onların 
zevkleri veya üzüntüleri insanların yajfıa icraatına bağlıdır. Bazı yajfıalar 
sadece bel l i  birtakım yarıtanrı ları tatmin etmek icindir, fakat bu 
yapıl ırken bile bütün )1ajfıalardan asıl yararlanan kişi olarak Rab 
Vişrıu 'ya ibadet edilir. Bagavad-gita'da belirtildiğine göre, her çeşit 
yajfıadan yararlanan kişi, Krşna'nın Kendisidir: boktarariı yajiia
tapasam. Demek ki yajiia-patinin en üst derecede tatmin edi lmesi 
bütün yajiiaların esas maksadıdır .  Bu yajiialar mükemme len 
uygulandığı zaman levazımatın ceşitli bölümlerinden sorumlu olan 
yarıtanr ı lar  doğal olarak mutlu olurlar ve doğal ürünlerin 
sağlanmasında herhangibir kıtlık olmaz. 

Yajı1a icraatının bircok yan faydası vardır ve kişiyi maddi esaretten 
kurtarmak yajna icraatının en üst seviyedeki faydasıdır. Vedalar'da 
belirtildiğine göre yajiia icraatı sonucunda bütün faaliyetler arındırılmış 
olur: ahara-suddhau sattva-suddhih sattva-suddhau dhruva smrtih smrti
lambhe sarva-granthınaıiı vipramoksah. Yajiia icraatı sonucunda °kİşiı'-ıin 
yediği yiyecekler kutsanır ve bu kutsanmış yiyecekleri yiyen kişinin 
vücudu arınır ;  kişinin vücudunun arınmasıyla hafızasındaki hassas 
dokular da kutsanır ve hafızası kutsanan kişi özgürlüğüne ulaşmayı 
düşünebilir ;  bütün bunlar bir araya geldiği zaman, kişiyi, günümüz 
toplumunun en büyük gereksinimi olan Krşna şuuruna götürür. 
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iştan bogan hi vo deva 
dasyante yajfıa-bavirah 

tair dattan aprada)1aibhyo 
yo bunkte stena eva salı 

istan-arzu edilen; bogı1n-yaşamın gereksinimleri ;  hi-kesinlikle; 
vah-sana; devah-yarıtanrı lar; dasyante-ödüllendirecek; yajifo
bavitah-fedakarlık icraatından tatmin olunca; raih--onlar tarafından; 
dauan-· verilen şeyler; apradı1)1a-sunmaksızın; ebhyalı-bu 
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yarıranrılara; ·ya lı-yapan;  bwi.kte-zevk a l ı r ;  stenah-hırsız; 
t.'ı , ı-kesinlikle; sah--0. 

CEVİRİ 
Yasamdaki çeşitli gereksinimleri sağlamaktan sorumlu olan 
yarıtanrılar yajna ( fedakarlık ) icraatından tatmin oldukları zaman 
ihtiyacın olan herşeyi sana temin ederler. Fakat, bu armağanları 
yarıtanrılara geri sunmayarak kendi zevkleri için harcayanlar 
kesinlikle hırsız durumuna düşerler. 

ACIKLAMA 
Yarıtanr ı lar ,  Tanr ının Yüce

. 
Sahsı Visnu adına tesci l l i  levazım 

veki lleridirler. Bundan dolayı, bazı yajnlıların icraatından memnun 
kalmaları gerekmektedir. Vedalar'da çeşitli yarıtanrıları tatmin etmek 
icin belirlenmiş çeşitli yajnalar vardır, fakat bu fedakarlıklar sonuçta 
Tanrının Yüce Şahsına sunulmuş olur. Tanrının Şahsını anlıyall).ıyan 
kişi lere, fedakarlıklarını yarıtanrılara sunmaları tavsiye edilir. i lgili 
k i ş i lerin ceşitli maddi vasıflar ına göre Vedalar'da çeşitli yajnalar 
yapmaları önerilir. Ceşitli yarıtanrılara. ,ibadet edilmesi de aynı şekilde 
ceşitl i niteliklere göre tesbit edilir. Omeğin, et yiyicilerin, maddi 
doğanın korkunc bir şahsi sureti olan tanrıça Kali 'ye ibadet etmeleri 
ve tanrıcanın önünde hayvan kurban etmeleri önerilir. Fakat, erdem 
hal inde olanların Vişnu'ya aşkın ibadette bulunması önerilir. Sonuç 
olarak, bütün yajı1alar kişinin normal bir gelişme göstererek sonunda 
askın konuma ulaşması icin yapılır. Sıradan bir insana, panca-maha 
ycıjı1a olarak bil inen en azından beş yajfıa gereklidir. 
Bununla beraber, kişi bi lmelidir ki insan toplumunun yaşam için 
olan bütün ihtiyacları Tanrının yarıtanrı vekilleri tarafından 
k.arşılanır. Aksi taktirde bu dünyada hiçkimse hiçbirşey üretemez. 
Omeğin, insan toplumundaki bütün yiyecekleri ele alalım. Tahı l ,  
meyve, sebze , süt, şeker gibi yiyecekler erdem halinde olanlar içindir 
ve et gibi vejeteryanlar icin olmayan yiyeceklerden hicbirisi insanlar 
tarafından üreti l emez . Aynı şeki lde, yaşamın diğer bir gereksinimi 
olan ısı, ışık, su, hava, vb. gibi şeyleri de ele aldığımızda bunların 
hicbirisinin insan toplumu tarafından üretilemediğini görürüz. Eğer 
Yüce Tanrı olmasaydı,  yokluğunda hickimsenin yaşıyamıyacağı güneş 
ışığ ı ,  ay ışığı, yağmur ve yel gibi şeyler de ol!nazdı. Yaşantımız Tanrının 
bizler icin tedarik edeceği seylere bağlıdır. insanlar tarafından üretilen 
şeylerde b i l e  meta l ,  sülfür, civa, manganez, vs . gibi ceşitli ham 
maddelere ihtiyac vardır. Bütün bu maddeler, bizleri bu maddi var 
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oluş derdinden özgür kılacak olan yaşamdaki en yüce başarıya, yani 
benlik idrakine ulaşmamız için vücudumuzu sağlıklı tutabilmemiz 
amacıyla Tanrının vekilleri tarafından sağlanır. Yaşamdaki bu amaca 
yajiia icraatıyla u laşılır. Eğer yaşamın amacını unutup Tanrının 
vekillerinden sadece duyusal memnuniyet için yardım alırsak maddi 
varoluş i çerisinde daha fazla kapana kısı lırız, bu ise yaşamın amacı 
değildir, bu durumda kesinlikle hırsız durumuna düşeriz ve maddi 
doğanın kanunları tarafından cezalandırılırız. Hırsız bir toplum asla 
mutlu o lamaz, çünkü böyle bir toplumun yaşamda duyusal 
memnuniyetten başka hiçbir amacı yoktur. Bu gibi materyal ist 
hırsızların yaşamları yüce kazançlardan mahrumdur. Onlar sadece 
duyusal memnuniyetlere yöneliktirler ve yajiia icraatı hakkında hiçbir 
bilgileri yoktur. Bu bakımdan, saıi.kirtan-yajiia adı altında Krşı:ıa şuuru 
ilkelerini kabul eden herkes tarafından dünyanın her tarafında icra 
edilen en kolay yajiia yöntemi Rab Çaitanya tarafından insanlığa 
tanıtılmıştır. 
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yajfıa-siş0Sinah santo 
mucyante sarva-kilbişaih 

buiijate te tv aghariı papa 
ye pacanty atnıa-karanZit 

yajiia-sişça-yajfla icraatından sonra e lde  ed i l en y iyecek ; 
a5inah-yiyenler; santah-adanmış kullar; mucyante-rahatlamak; 
sarva-her ceşit; kilbişaih-günahlardan; bunjate-hoşlan; te-onlar; 
tu-fakat; agham-tehlikeli günahlar; papah--günahkarlar; ye-kim; 
pacanti-yiyecek hazırlamak; atma-karanat--duyusal zevk icin. 

CEVİRİ 
Tanrının müridleri her çeşit 

.
günahtan özgürdürler, çünkü onlar 

Tanrıya sunulmuş olan yiyecekleri yerler. Sahsi duyusal zevkleri 
için yiyecek hazırlıyanlar ise sadece günah yerler. 

ACIKLAMA 
Yüce Tanrının müridleri, veya Krşı:ıa şuurunda olan kişi lere santa adı 
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veri l ir, v e  her zaman Tanrıya aşık olan bu gibi kişilerden Brahma
samhita'da şöyle bahsedilir (5 .38) :  pramiifıjana-çurita-bakti-vilocanena 
santah sadaiva hrdayeşu vilokayanti . Tanrının Yüce Şahsı Govinda 
(zevk veren) ,  veya Mukunda (özgürlük veren) ,  veya Krşr:ıa (en cazip 
kişi ) i le daima aşk içinde olan santalar ilk önce Tanrıya sunulmamış 
olan hiçbir yiyeceği yemezler. Bu gibi adanmış kişiler, sravarµım, 
kirtanam, smaranam, arcanam, vb. gibi adanmış hizmetin çeşitli 
hallerinde çeşitli yajfıalar icra ederler ve bu yajfıa icraatları onları 
maddi dünyadaki günahsa! i lişkilerin her türlü pisliğinden özgür kılar. 
Şahsi duyusal memnuniyeti için yemek hazırlıyan diğerleri ise sadece 
hırsız değil aynı zamanda her çeşit günahı yiyenlerdir. Eğer, kişi hem 
hırsız hem de günahkarsa nasıl mutlu olabilir ? Bu mümkün değildir. 
Bu bakımdan, insanlar, her bakımdan mutlu olabilmek için kolay bir 
yöntem olan saiıkirtan-yajfıa yöntemini tam Krşr:ıa şuuruyla icra etmeyi 
öğrenmelidirler. Aksi taktirde bu dünyada barış ve mutluluk olmaz. 

1 4  
Ol;>( l<t::<tf'..fl � q'lf;::q ı�:n-p•lTCf: 1 

qiij):t::<frn � �: <fjtffilj<t::<f: m 11 11 

annad bavanti bi'uani 
parjanyad anna-sambhava� 

yajfıad bavati parjanyo 
yajfıah karma-samudbhavah 

annat-tahı l lardan; bavanti-büyür ;  bütani-maddi  vücut lar ;  
parianyat-yağmurlardan; anna-iyi tahıllardan; sambhavah-üret�m; 
yajnat-fe d a k a r l ı k  i c r a a t ından ; havari-mümkün o l u r ;  
parjanyah-yağmur;  yajfıa�-yajfı.a icraatı ; karma-belirlenmiş 
görevler; samudbhavah--doğmuş. 

CEVİRİ 
Bütün canlı vücutlar y ağmur tarafından üretilen yiyeceklerle 
yaşarlar. Yağmurlar yajfia (fedakarlık) icraatı sonucunda üretilir, 
ve yajfia belirlenmiş görevlerden doğmuştur. 
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ACIKLAMA 
Büyük bir Bagavad-gita yorumcusu olan Srila Baladeva Vidyabhüşaı:ıa 
şöyle demiştir: ye indrdy-angatayava-sthitariı yajnariı sarve5varariı vişr:ıum 
abhyarcya tac-çeşam a.Snanti tena tad deha-yarrariı sampadayanti . te santah 
sarvesvarasya-yajnapruşasya hakta� sarva-kilbişair anadi-kala-vivrddhair 
atmanubhava-pratibandhakair nikhilai� papair vimucyate. Yajna-punışa, 
yani bütün fedakarlıklardan yararlanan kişi olarak bilinen Yüce Tanrı, 
çeşitli organların bütüne }:ıizmet etmesi gibi Kendisine hizmet eden 
yantannların efendisidir. lndra, Candra ve Varuı:ıa gibi yarıtanrılar 
maddi işlerle ilgilenmek üzere tayin edilmiş sorumlu memurlardır ve 
insanlardan memnun kalıp hava, ışık su, ve yeterli yiyecek sağlamaları 
iç in doğrudan doğruya bu yarıtanrı lara adanan fedakarl ıkları 
Vedalar'da bulmak mümkündür. Rab Krşı:ıa'ya ibadet edildiği zaman 
Tanrının vücudunun çeşitl i parçaları olan yarıtanrılara da ibadet 
edilmiş olur; bu bakımdan, ayrıca yarıtanrılara ibadet etmeye gerek 
kalmaz. Onun ic indir ki Krsna suurundaki Tanrı müridleri 
yiyeceklerini önce krşı:ıa'ya sund�ktar� sonra yerler, çünkü bu yöntem 
vücudu ruhsal bakımdan canlandırır. Vücut bu yöntemle geçmişte 
işlenmiş olan günahların tepkilerinden arındığı gibi maddi doğanın 
tüm pisliklerine karşı da arınır. Salgın bir hastalık olduğu zaman 
antiseptik bir aşı kişiyi o hastalığa yakalanmaktan korur. Aynı şekilde, 
Vişnu 'ya sunulduktan sonra yenilen yiyecekler bizi maddi etki lere 
karşı dayanıklı hale getirir ve bu uygulamayı alışkanlık haline getirmiş 
olan kişilere Tanrı müridi denir. Bu bakımdan, sadece Krşı:ıa 'ya 
sunulan yiyecekleri yiyen Krşna şuurundaki kişiler, benlik idraki 
gelişimine enge l olan tüm geçmiş tepkilerin maddi enfeksiyonlarına 
karşı koyabilecek hale gel irler. Diğer tarafta, bunu yapmayanlar 
günahsa! hareketlerini arttırmış olurlar ve bu günahların tepkilerinin 
sonuçlarından acı cekmek üzere gelecek yaşamları için kendilerine 
köpek, veya domuz vücudu hazırlamış olurlar. Maddi dünya pisliklerle 
doludur ve Tanrının prasadamından (Vişnu'ya sunulmuş yiyecekler) 
yiyerek arınan kişi maddi enerj inin saldırısından kurtu lur ve aynı 
zamanda daha fazla kirlenmeye hedef olmaz. 
Tahıl ve sebze ler esas yiyeceklerdir. İnsanlar tahıl, sebze, ve meyva 
gibi çeşitli yiyecekler yerler ve hayvanlar ise genellikle insanların 
yemediği tahıl, sebze, ot, bitki, vs. gibi şeyleri yerler. Et yemeye 
alışkın insanların hayvanları yiyebilmek icin bitki üretimine ihtiyaçları 
vardır. Demek ki fabrikada üretilenlere değil tarlada üretilenlere 
ihtiyacım�z vardır. Tarla üretimi yeterli yağmura bağlıdır ve bu 
yağmurlar Indra tarafından ve güneş ve ay ilahları gibi ceşitli yarıtanrılar 
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tarafından kontrol edilir ve onlar Tanrının hizmetcileridir. Tanrı 
fedakarlıklardan tatmin olur, bundan dolayı ,  bu fedakarlıkları icra 
etmiyenler kendilerini birtakım kıtlıklar içinde bulurlar ve bu, doğanın 
bir kanunudur. Yajna, öze l l ik le  sankirtan-yajna bu çağ için 
belirlenmistir ve en azından biz i  kıtlıktan koruması iç in icra 
edilmelidir.

· 
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karma brahmodbhavariı viddhi 
brahmaksara-samudbhavam 

tasmiit sarva-gatariı brahma 
nityariı yajiie pratişçhitam 

karma-çal ı şma ; brahnıa-Vedalar ' dan; udbhavam-üretilmiş; 
viddhi-bilmelisin; brahnıa-Vedalar; akşara-Yüce Brahman'dan 
(Tanrının Yüce Şahsından) ;  samudbhavam--doğrudan doğruya 
tezahür etmiş; tasmat--öyleyse; sarva-gatam-her tarafı kaplayan; 
brahma- a ş k ı n l ı k ;  nityam-e b e d i  y e n ;  yajfıe-fedakarlıkta; 
pratişçhitam-yerleşmiş. 

CEVİRİ 
Kurallara bağlı faaliyetler Vedalar'da belirlenmiştir ve Vedalar 
doğrudan doğruya Tanrının Yüce Şahsından tezahür etmiştir. 
Sonuç olarak, h erşeye nüfuz eden aşkınlık fedakarlıklarda 
ebediyen yerleşmiştir. 

ACIKLAMA 
Yajfıiirtha-karma, veya sadece Krşı:ıa'yı tatmin etmek için çalışmanın 
gerekliliği bu dörtlükte daha açık olarak belirtilmektedir. Eğer, yajna
punışa, veya Vişı:ıu'nun tatminiyeti için çalışmalıysak o halde çalışma 
direktifini Brahman'da veya Vedalar'da aramalıyız. Vedalar çalışma 
direktiflerinin kodlarını ihtiva ederler. Vedalar' ın direktifleri haricinde 
icra edilen her çalışma vikarma'dır, veya otorite dışı yapılan günahsal 
çalışmalardır. Bundan dolayı, kişi çalışmanın tepkilerinden korunmak 
icin her zaman Vedalar'dan direktif almalıdır. Kişinin günlük 
yaşamında devletin direktiflerine göre nasıl çalışması gerekiyorsa, aynı 
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sekilde kisi, Tanrının Yüce devletinin direktifleri altında calısmalıdır. 
Vedalar'daki bu direktifler doğrudan doğruya Tanrının Yüce $ahsınm 
nefesinden tezahür etmiştir. Asya mahaw bütasya nisvasitam etad yad 
rg-veddo yajur -vedah sama-vedo tarvaiıgirasah. " B.g Veda, Y ajur Veda, 
Sama Veda, ve Atharva Veda olmak üzere dört Veda vardır ve bunların 
hepsi Tannnın Yüce Şahsının nefesinden türemiştir" (Brhad-aranyaka 
Upanişad 4 .5 . 1 1  ) . Brahma-sariıhita'da onaylandığı gibi, Tanrı, sonsuz 
bir güce sahip olduğu için havayı soluyarak konuşabilir ve herhangibir 
duyu organıyla diğer bir duyu organının yaptığı işi yapabilir. Birbaşka 
deyişle, Tanrı nefesi aracılığıyla konuşabilir, veya gözleriyle hamile 
bırakabilir. Hatta O, maddi doğaya bir bakışıyla bütün canlıların 
babası olmuştur. Koşullanmış ruhlan yarattıktan, veya maddi doğanın 
rahmine düşürdükten sonra, bu koşullanmış ruhların Tanrıya ve 
evlerine geri dönebilmeleri için Yedik hikmeti aracılığıyla öğretilerini 
vermiştir. Maddi doğadaki koşullanmış ruhlann maddi zevklere daima 
düşkün olduklarını asla unutmamalıyız. Fakat, Yedik öğretiler öylesine 
hazırlanmıştır ki kişi, baştan çıkmış arzularını tatmin ettikten sonra 
bu sözümona zevklerden vazgeçerek Tanrıya geri dönebilir .  
Koşullanmış ruhlar için bu bir özgürlük şansıdır, bu bakımdan, 
koşullanmış ruhlar Krşı::ıa şuuruna ererek yajfıa yöntemini uygulamaya 
çalışmalıdırlar. Yedik öğretilerini izlemiyenler bile Krşı::ıa şuurunu 
benimseyebilir ve bu, Yedik yajnalar ' ın, veya karmalar'ın yerini alır. 
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evariı pravartitariı cakrariı 
nö.nuvartayatiha yah 

aghayur indriyaramo 
moghariı partha sa jivati 

evam-böylece ; fYravartitam-Vedalar tarafından yerleştirilmiş; 
cakrnm-döngü ; na-yapmaz; anuvartayati-benimsemek; iha-bu 
yaşamda; yah-yapan; agha-ayuh-yaşamı günahla dolu olan; indriya
arö.ma�-du yusa l me mnun iyetle tatmin olan;  mogham-işe 
yaramazcasına; partha-Ey Prtha'nm oğlu ( Arj una ) ;  sah-D; 
jivati-yaşar. 
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CEVİRİ 
Sevgili Arjuna , Vedalar tarafından yerleştirilmiş ve belirlenmiş 
olan fedakarl ık döngüsünü insan yaşamında izlemiyen kişi 
kesinlikle günah dolu bir hayat yaşar. Sadece duyularının 
tatminiyeti için yaşıyan bu gibi kişiler nafile yaşarlar. 

ACIKLAMA 
Çok fazla çalışmak ve duyusal memnuniyetlerden zevk almaktan 
ibaret olan mammonist cal ısma felsefesi Tanrı tarafından burada 
lanetlenmektedir. Demek ki ,  bu maddi dünyadan zevk almak 
isteyenlerin yukarıda bahsed ilen yajiıa döngüsünü kesinlikle 
uygulamaları gerekir. Bu gibi kuralları izlemi yen. kişiler çok riskli bir 
yaşam yaşarlar ve gittikçe daha fazla lanetlenirler. lnsan sureti, doğanın 
bir kanunu olarak karma-yoga, jiıana-yoga, veya bakti-yoga olmak üzere 
bu üç yoldan birini izlemek üzere öze l likle benlik idraki için 
yaratılmıştır. Günah ve meziyetin üzerinde bulunan aşkın kişilerin 
belirlenmiş yajiıaları uygulaması gerekmez, fakat duyusal memnuniyetle 
meşgul olanların yukarıda bahsedilen yajfia döngüsü icraatıyla 
arınmaları gen,klidir. Çeşitli faaliyetler vardır. Krşı:ıa şuurunda 
olmıyanlar kesinlikle duyusal bi linçtedirler ve bundan dolayı, faziletli 
çalışmalar yapmaya ihtiyaçları vardır. Yajiıa sistemi öyle bir şekilde 
planlanmıştır ki, duyusal bi linçteki kişiler, duyusal memnuniyet için 
yapı lan çalışmaların tepkilerine hedef olmaksızın arzularını tatmin 
edebilirler. Bu dünyanın refahı bizim çalışmalarımıza değil, Yüce 
Tanrının geri p landa yaptığı ayarlamaların doğrudan doğruya 
yarıtanrılar tarafından yerine getirilmesine bağlıdır. Demek ki yajfialar 
doğrudan doğruya Vedalar'da bahsedilen bazı yarıtanrılara yöneliktir. 
Dolaylı olarak bu bir Krşı:ıa şuuru uygulamasıdır, çünkü kişi, eğer 
yajiıa icraatında uzmanlaşırsa kesinlikle Krşı:ıa şuuruna erer. Fakat, 
eğer kişi yajiıa icraatıyla Krşna şuuruna ulaşamazsa bu gibi i lkeler 
sadece bazı ahlak değerleri olarak kalır. Bu sebepten dolayı kişi, ruhsal 
gelişimini sadece ahlak değerleri seviyesinde sınırlamamalı, ve Krşı:ıa 
şuuruna ulaşmak için bu değerleri ileriye götürmelidir. 
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yas tv atma--ratir eva syad 
atma-qpuıs ca miinavah 

atmany eva ca santuştas 
tasya karyariı na vidyate 
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yah-yapan;  tu-fakat ;  atma--rati�-benl iğinde zevk bulmak; 
eva-kesinlikle ; syat-kalır; atma-trptah-kendiliğinden aydınlık; 
ca-ve ; miinavah-adam; iitmani-kendi benliğinde; eva-sadece; 
ca- v e ; santıı.ştah-mükemmelen doygun ;  t a s y a-onun; 
karyam-görev ;  na-yapmaz; vidyate-varolur. 

CEVİRİ 
Ancak benliğinde zevk bula� ve bütün yaşamı tamamiyle benlik 
idrakinden ibaret olan ve sadece benliğinde tatmin olan tamamiyle 
doygun kişi icin yerine getirilecek hicbir görev yoktur. 

ACIKLAMA 
T amamiyle Krşna şuurunda olan ve Krşı::ıa şuurundaki faaliyetlerinden 
tamamiyle tatmin olan kişi icin artık icra edilecek bir görev yoktur. 
Krşı::ıa şuurunda olmasından dolayı birçok yajı1a icraatının etkisine 
eşit olarak icindeki günahkarlık hemen temizlenir. Kişi ,  böyle bir 
biline temizliğiyle Yüce Tanrıyla olan ebedi akrabalık konumundan 
tamamiyle emin olur. Bu durumda, onun görevi Tanrının lütfuyla 
kendiliğinden aydınlanır ve bundan dolayı \'edik emirlerine karşı 
herhangibir mecburiyeti kalmaz. Bu gibi Krşna şuurundaki kişiler 
maddi faaliyetlerle ilgilenmezler ve içki, kadın gibi maddi tutkulardan 
artık zevk almazlar. 
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nniva wsya krtenarcho 
nakrteneha kascmw 

na casya sarva-bıltesıı 
kascid artlw-vyapasrayah 

na-asla; eva-kesinlikle ;  tasya-onun; krtena-görevin yerine 
getirilmesiyle ; arr/wh-maksat; na-ne de; aknena-görevi yerine 
getirmeksizin; i/w-bu dünyada; kascana-her ne; na-asla ; ca-ve; 
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asya-on u n ;  sarva-büteşu-bütün canl ı v ar l ıkların iç inde ;  
kascit-her/hic; artha-maksat; vyapasrayah-sığınmak. 

CEVİRİ 
Benliğini idrak etmiş kişini�, ne belirlenmiş görevleri yerine 
getirmek için bir maksadı vardır, ne böyle bir çalışmayı yapmak 
icin bir sebebi vardır, ne de herhangibir canlı varlığa bağlı olmaya 
ihtiyacı vardır. 

ACIKLAMA 
Benliğini idrak etmiş kişinin, belli bir görevi yapmaya, ve Krşı:ıa 
şuurunqaki faaliyetlerin dahilinde ve haricinde olmaya mecburiyeti 
yoktur. i leride göreceğimiz dörtlüklerde açıklanacağı gibi, Kfşı:ıa şuuru 
edilgenlik dernek değildir. Krşı:ıa şuurundaki insan hickimseye ve 
hiçbir yarıtanrıya sığınmaz. Krşı:ıa şuurunda yaptığı herşey 
mecburiyetini yerine getirmesi bakımından yeterlidir. 
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tasmiid asaktah satatam 
karyam ka� samacara 

asakto hy &aran kamıa 
param apnoti pürusah 

tcL,miit--öyleyse; asaktah-bağıml ı  olmadan ; satatam--daimi; 
karyam-görev o larak;  karma-ça l ışma; sarrıacara-icra et ;  
asaktah- b a ğ ı m s ı z ; hi-ke s i n l ik l e ;  &aran-icra  , e d i yo r ;  
karma-ça l ı şm a ;  param-Yüce Tanrı ; apnoti-elde eder ;  
püruşah-adam. 

CEVİRİ 
Bağımsız olarak çalışan kişi, Tanrıya ulaşacağı için, faaliyetlerinin 
meyvelerinden bağımsız ve sadece görev olarak çalışılmalıdır. 

ACIKLAMA 
Herşeye Kadir Şahıs, yani Yüce. Tann, müritleri için Tannnm Şahsıdır 
ve gayrişahsiyetciler için özgürlüktür. Dolayısıyla, çalışmanın 
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sonucundan bağımsız olarak uygun bir rehberlik altında Krş11a için, 
veya Krş11a şuurunda çal ışan kişi kesinlikle yaşamdaki en büyük 
kazanca doğru ilerler. Kurukşetra savaşında Krş11a'nın ilgisinden dolayı 
Arj una'nı.n savaşması istenmişti, çünkü Krş11a onun savaşmasını 
istiyordu. 1 yi bir insan olmak, veya şiddetten uzak birisi olmak kişisel 
bir bağımlı l ıkttr, fakat Yüce Tanrının hesabına çalışmak sonuça 
bağımsız olarak calışmak demektir. Bu ise , Tanrının Yüce Şahsı Sri 
Krşna tarafından öneri len en yüksek seviyedeki mükemmel bir 
harekettir. 

Belirlenmis fedakarlıklar gibi, Yedik ritüeller duyusal memnuniyet 
alanında icra edilmiş faaliyetlerin arıtılması iç indir. Fakat, Krşna 
şuurundaki faaliyetler iyi ve kötü çalışmanın tepkilerine aşkındır. 
Krş11a şuurundaki kişinin sonuçlarla bağlantısı yoktur, o sadece 
Krş11a'nın hesabına çalışır. Bu kişi, her türlü faaliyetle meşgul olur, 
fakat tamamen bağımsızdır. 
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karmanaiva hi  sariısiddhim 
iisthita janakadayah 

loka-sari.graham evapi 
sampasyan kartum arhasi 

karmanii- c a 1 ı s  m a i 1 e ;  eva-bile ; h i-kesinlikle; 
saınsiddhim-· mü.kemmell ik icinde; asthitah-yerleşmiş ;  janaka
adaya�-]anaka ve diğer krallar ; loka-sari.graham-halkın genel i ;  eva 
api-de-da;  sampa5yan-dikkate almak; kartum-hareket etmek; 
arhasi-hakettiğin. 

CEVİRİ 
Janaka gibi krallar sadece ·belirlenmiş görevleri icra ederek 
mükemmelliğe ulaştılar. Bu sebepten dolayı ,  sadece genel olarak 
halkı eğitmek uğruna işini yap. 

ACIKLAMA 
Janaka gibi krallar benliklerini idrak etmiş ruhlardı ,  sonuc olarak 
Vedalar tarafından belirlenmiş görevleri icra etmeye mecbur değillerdi .  
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Bununla beraber, onlar, sadece halka örnek olmak için, yapmakla 
yükümlü oldukları görevlerini icra etmişlerdir. Janaka, Sita'nın babası 
ve Rab Sri Rama'nın kayınpederiydi .  Tanrının büyük bir müridi 
olduğu için aşkın bir konumdaydı, fakat Mithila (Hindistan'da Bihar 
eyaletinin bir bölgesi) kralı olduğu için belirlenmiş görevlerin nasıl 
icra edileceğini halkına öğretmesi gerekiyordu. Rab Krşı:ı.a ve en 
yakın arkadaşı Arjuna'nın Kurukşetra savaşında savaşmaya ihtiyaçları 
yoktu, fakat onlar barışçı tartışmaların başarısızlıkla sona erdiği 
durumlarda şiddetin gerekli olduğunu halka öğretmek için savaştılar. 
Kuruksetra savasından önce Tanrının Yüce Sahsı tarafından bile 
savaşı Önlemek iÇin her türlü girişimde bulunuimuş ancak karşı taraf 
savaşmaya niyetli olduğu için bu girişimler bir sonuç vermemişti. 
Onun için böylesine haklı bir davada savaşmak gerekliydi. Kişi, Krşı:ı.a 
şuurunda olduğu için dünyaya herhangibir ilgi duymayabilir, fakat 
buna rağmen nasıl yaşanacağı ve nasıl hareket edileceği konusunda 
halkı eğitebilir. Krşı:ı.a şuurunda tecrübe kazanmış kişi öyle bir şekilde 
hareket edebilir ki diğerleri onu takip ederler, bu konu bir sonraki 
dörtlükte ele alınacaktır. 

2 1  
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yad yad iicarati sresthas 
tat tad evetaro jana� 

sa yat pramii:r:ıariı kurnte 
lokas tad anııvartate 

yat yat-her ne ; iicarati-yapar; sreşrJıa�-sorumlu lider; tat-o; 
tat-ve tek başına o;  eva-kesinlikle; itarah-ortak; ja�-şahıs; 
sah-o ;  yat-he r  ne ;  pramiinam-ömek; kurnte-icra eder; 
lo�-bütün dünya; tat-o; anuvartate-izinde yürür. 

CEVİR İ 
Büyük bir insan her ne yaparsa sıradan insanlar onu izler. Ve 
örnek hareketlerle hazırladığı standartları bütün dünya kabul eder. 

ACIKLAMA 
Halk genel olarak uygulamadaki davranışıyla halka örnek olan bir 
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lider ister. Örneğin, l iderin kendisi sigara içiyorsa halkına sigarayı 
bırakmayı öğretemez. Rab Çaitanya, "Oğretmen, öğretmeye 
başlamadan önce doğru davranmalıdır" demiştir. Bu yolla öğreten 
kişiye açarya, yani ideal öğretmen denir. Demek ki, öğretmen sıradan 
insanlara öğ��tmenlik yapabilmek için sa.sıra (şeriat) i lkelerini 
izlemelidir.  Oğretmen, kutsal kitaplarla vahyedilmiş ilkelerin 
karşısında birtakım yeni kurallar geliştiremez. Manu-sariıhitii ve bu 
gibi kutsal kitaplar insan toplumunun izlediği standart kitaplar olarak 
kabul  edilirler. Bu bakımdan, l iderin öğretileri bu gibi standart 
.sastraların ilkeleri üzerine kurulmuş olmalıdır. Kendisini geliştirmeyi 
arzul ayan kişi büyük pğretmenler tarafından uygulanan standart 
kuralları izlemelidir. Srimad-Bagavatam1 ın da onayladığı gibi, kişi 
adanmış büyük kulların izinden yürümelidir; manevi aydınlanma 
yolunda ilerlemenin yolu budur. Kral veya devlet başkanı, baba, ve 
öğretmen genel olarak saf insanların doğal liderleri olarak kabul edilir. 
Bu gibi doğal l iderlerin, kendilerine bağlı ' olanlara karşı büyük 
sorumlulukları vard ır; dolayısıyla ahlaki ve manevi değerlerin 
standartlarını (kutsal kitapları) bilmeleri gerekir. 

22 
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na me parthasti kartavyariı 
trişu lokeşu kifıcana 

nanavaptam avaptavyariı 
varta eva ca karmar:ıi 

na-değil; me-Benim; partha-Ey Prtha'nm oğlu ; asti-orada; 
kartavyam-belirlenmiş görev;  trişu-üç; lokeşu-gezegen sistemleri; 
kifıcana- h e r ; na- h i ç b i r ş e y ; anaviiptam-istenilen; 
avaptavyam-kazanılacak; varte-meşgulüm; eva-kesinlikle; ca-<le
da; karmani-belirlenmiş görevler içerisinde. 

CEVİRİ 
Ey Prtha'nın oğlu, üç gezegen sisteminde Benim için belirlenmiş 
bir görev yoktur. Hiçbirşey istemememe, ve hiçbirşeye ihtiyacım 
olmamasına rağmen yine de belirlenmiş görevlerimi yerine 
getirmekle meşgulüm. 
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ACIKLAMA 
Yedik literatüründe Yüce Tanrı şöyle tasvir edilir: 

tam isvarar:ıam paramam mahesvaram 
tam devatanam paramam ca daivatam 

patim patiniim paramam parastad 
vidama devam buvanefam i4yam 

rıa tasya karyam karar:ıam ca vidyate 
na tad-sama.s cabhyadlıikas ca drsyate 

parasya saktir vividhaiva srüyate 
svabhaviki jfüina-bala-kriya ca 

3 .22 

"Yüce Tanrı bütün diğer kontrolörlerin kontrolörüdür ve  O,  çeşitli 
gezegenlerin l iderlerinin en büyüğüdür. Herkes Onun kontrolü 
altındadır. Bütün canlı varlıklar sadece Yüce Tanrı tarafından belli 
bir güce sahip kılınırlar. O, aynı zamanda bütün yarıtanrıların ibadet 
ettiği bütün yönetici lerin yüce yöneticisidir. Bu bakımdan O, her 
çeşit maddi lidere ve kontrolöre aşkındır ve hepsi tarafından ibadet 
edilir. Ondan büyük bir varlık yoktur ve O, bütün sebeplerin yüce 
sebebidir. 

"O, sıradan canlıların vücudu gibi bir vücuda sahip değildir. Onun 
vücudu ve ruhu arasında bir fark yoktur. O mutlaktır. Bütün duyuları 
aşkındır. Herhangibir duyu organının yaptığı bir işle diğer bir duyu 
organının yaptığı işi yapabilir. Bundan dolayı, hiçkimse ne ondan 
büyüktür ne de Ona eşittir. Onun gücü çok çeşitlidir ve bundan 
d9layı, Onun eylemleri doğal bir sıraya göre kendiliğinden icra olunur." 
(Svetasvatara Upanişad 6.7-8)  

Herşey Tanrının Şahsının tüm zenginliği içerisinde olduğu için 
ve tüm hakikatiyle var olduğu için Tanrının Yüce Şahsının icra 
edecek bir görevi yoktur. Çalışmasının sonuçlarını almaya mecbur 
kalan kişinin belirlenmiş bir görevi vardır, fakat üç geze,gen sisteminde 
de elde edecek birşeyi olmayan kişinin kesinlikle hiçbir görevi yoktur. 
Ancak, yine de Rab Krşı::ı.a, Kurukşetra savaş meydanında kşatriyaların 
lideri olarak yer a lmaktaydı, çünkü kşatriyalar zor durumda olanları 
korumakla görevlidirler. Vahyedilmiş kutsal kitapların kurallarının 
üzerinde bulunmasına rağmen O, vahyedilmiş kutsal kitapların 
öğretilerine zarar getirecek birşey yapmaz. 
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yadi hy aham na varteyariı 
jatu karmam atandritah 

mama vartmiinuvartante 
man�yal). partha sarvasa� 
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yadi-eğer; h i-k e s i n l i k  l e ; aham-Ben; n a-yapma; 
varteyam-böylece  meşgu l ;  jatu-hi ç ;  kamıani-belirlenmiş 
görevlerin icra edi lmesinde ;  atandri�-büyük bir d ikkat le ;  
mama- B e n i m ;  vartma- y o l  ; anuvartante-izleyebilir; 
manuşyah-herkes ;  partha-Ey Prtha'nın oğlu; sarva5ah-her 
bakımdan. 

CEVİRİ 
Belirlenmiş görevlerimi dikkatlice yeriqe getirmekte başarısız 
olsaydım, Ey Partha, o zaman herkes Benim yolumda yürürdü. 

ACIKLAMA 
Manevi yaşamda ilerlerken sosyal barışı dengede tutmak amacıyla 
her medeni insan için geçerli olan geleneksel aile yaşamı mevcuttur. 
Bu gibi şart ve kurallar Rab Krşı:ı.a için değil koşullanmış ruhlar 
içindir, ancak O, d inin i lkelerini yeniden yerleştirmek üzere bu 
dünyaya geldiği için bel irlenmiş kuralları izlemiştir. Aksi taktirde, 
s_ıradan beşerler Onun izinden yürürlerdi, çünkü O, en yüce otoritedir. 
Srimad�Bagavatam'dan anlaşıldığı gibi, evli olanlara önerildiği şekilde, 
Rab Krşı:ı.a bütün dini görevlerini hem evinde hem de d ışarıda yerine 
getirmiştir. 

24 
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utsideyur ime loka 
na kuryariı karma ced aham 
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sa�rasya ca karta syam 
upahanyam imah prajah 

utsideyuh-harap olurdu; ime-bütün bu; lokah-dünyalar; na-değil; 
kuryam-icra ederim; karına-belirlenmiş görevler; ce t--eğer; 
aham- Be n ;  saiıkarasya-istenmiyen nüfusun ; c a-ve; 
karta-yaratıcı ;  syam-olurdu;  upahanyam-tahrip edebilirdi ;  
ima�-bütün bunlar; praj�-canlı varlıklar. 

CEVİRİ 
Eğer bel!i görevlerimi icra etmeseydim bütün bu dünyalar harap 
olurdu. Istenmiyen bir nüfusun yaratılmasına sebep olurdum ve 
böylece bütün canlı varlıkların barışını tahrip etmiş olurdum. 

ACIKLAMA 
Genel olarak toplumsal barışı bozan istenmiyen nüfusa varr)a�saiıkara 
denir. Bu sosyal rahatsızlığı önlemek için halkın uygulaması gereken 
belli şart ve kurallar vardır ve bu kurallar uygulandığı zaman toplum 
kendiliğinden banşa kavuşur ve yaşam manevi gelişim bakımından 
organize edilmiş olur. Rab Krşı:ıa bu dünyaya indiği zaman bu gibi 
önemli icraatların gerekliliğini ve prestijini sağlamak için doğal olarak 
bu gibi şart ve kurallarla ilgilenir. Tanrı bütün canlı varlıkların 
babasıdır ve eğer canlı varlıklar yanlış bir şekilde yönetiliyorlarsa 
bunun sorumluluğu dolaylı olarak Tanrıyı ilgilendirir. Bu bakımdan, 
kural ve ilkeler her ne zaman umursanmaz hale gelirse Tanrı şahsen 
gelerek toplumu düzeltir. Bununla beraber, önemle belirtmeliyiz ki 
her ne kadar Tanrının izinden yürümemiz gerekse de Onu taklit 
edemiyeceğimizi her zaman hatırlamalıyız. Onun izinden gitmekle 
Onu taklit etmek aynı şeyler değildir. Krşı:ıa'nın, çocukken yaptığı 
gibi Govardhan tepesini havaya kaldırması eylemini taklit edemeyiz. 
Bunu başarmak hiçbir insan için mümkün değildir. Onun öğretilerini 
i?lemeliyiz, fakat hiçbir zaman Onu taklit etmeye kalkışmamalıyız. 
Srimad�Bagavatam ( 1 0.33.30-3 1 )  bu konuda şöyle der: 

naitat samacarej jatu 
manasa.pi hy ani5varah 

vina5yaty açaran maw;Ihyad 
yatha. 'rudro 'bdhi�jariı vişam 
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i5varanariı vacah satyariı 
tathaivö.caritariı kvacit 

teşam yat sva-vaco-yuktariı 
buddhimiiriıs tat samö.caret 

1 9 1  

"Kişi, sadece Tanrının, v e  Onun yetkilendirilmiş hizmetçilerinin 
öğretilerini izlemelidir. Onların öğretileri bizim için hep iyidir ve 
bütün zeki kişiler bu öğretileri öğretildiği gibi uygularlar. Bununla 
beraber, kişi qnların hareketlerini taklit etmemeye dikkat etmelidir. 
Kiş i ,  Rab Siva 'y t  taklit ederek zehir okyanusunu içmeye 
kalktsmamahdtr." 

Is�aralann, yani yönetici olarak güneşin ve ayın hareketlerini 
kontrol edenlerin konumunu her zaman dikkate almahytı. Böyle bir 
gücü olmaya[} hiçkimse üstün güç lere sahip olan isvaralan taklit 
edemez. Rab Siva okyanuslar dolusu zehir içmişti, fakat stradan bir 
insan o zehirin bir damlasınt icerse ölür. Gaiica ( esrar) ve benzeri 
maddelerin içiminde aşmya kaçan birçok Rab Siva müridi, Rab Siva'yt 
taklit ederek ölümlerini davet ettiklerinden habersizdir. Ayrn şekilde, 
Govardhan Tepesini kaldtramayacaklarını unutarak Tanrının rasa-liÜi 
dansınt taklit eden bazt sahte Rab Krşı:ı.a müridleri vardtr. En iyisi, 
kişinin üstün güçlere sahip varltkları taklit etmeye kalktşmamast ve 
sadece onların öğretilerini izlemesidir; yeterli niteliklere sahip olmayan 
kişi onların mevkilerine sahip olmaya çahşmamahdtr. Zaman zaman 
ortaya ç ıkan ve Tanrının gücünden yoksun olan bazt "Tanrı 
enkarnasyonlarının" birer sahtekar olduğu gayet iyi bi linmelidir. 

25  
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sakuıh karmar)y avidvariıso 
yatha kurvanti bharata 

kuryad vidvariıs tathasaktas 
cikirşur loka-saiıgraham 

saktfıh-bağt  m l ı o lmak ;  karmani-be l irlenmiş görevlerde ;  
avidvariısah-cahi l ;  yatha-olduğu kad a r ;  kurvanti-yaparlar; 
bharata-Ey Bharata'nın torunu; kuryat-yapmah; vidvan--öğrenimli; 
tatha-böylece; asaktah-bağımstı olarak; cikirşuh-liderliği arzulamak; 
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loka-sari.graham-ha Ikın geneli. 

CEVİRİ 
Cahil kişinin sonuçlara bağımlı olarak görevini icra etmesi gibi, 
bilgili kişi de aynı şekilde hareket eder, fakat insanlara doğru 
yolda liderlik edebilmek uğruna bağımsız olarak hareket eder. 

ACIKLAMA 
Krşı:ıa şuurunda olan kişi ile 

·
Krşı:ıa şuurunda olmayan kişi, farkl ı  

arzularıyla birbirlerinden ayırt edilirler. Krşı:ıa şuurunda olan kişi 
Krşı:ıa şuurundaki gelişimine ters düşecek birşey yapmaz. Hatta maddi 
faaliyetlere faz lasıyla bağımlı tam bir cahil gibi de hareket edebilir, 
fakat bu kişilerden bir tanesi bu faaliyetlere Krşı:ıa'yı tatmin etmek 
icin, diğeri ise kendi duyusal memnuniyeti için düşkündür. Bu 
bakımdan, Krşı:ıa şuurundaki kişiden, nasıl hareket edileceği ve Krşı:ıa 
şuurunun amacı için yapılan hareketlerin sonuçlarıyla nasıl meşgul 
olunabileceği konusunda halka örnek olması istenir. 

2 6  
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na buddlıi-bedariı jarıayed 
ajiiiiniiriı karm(Viari.giniim 

joşayet sarva-karmiir)i 
vidvan yuktah samacaran 

na-değil; buddlıi-bedam-zekanın parçalanması; jarıayet-sebep olur; 
ajfüiniim-budalanın; kamıa-sari.giniim-meyvesel çalışmaya bağlı 
olan; joşayet-peşine düşmel i ;  sarva-bütün;  karmiiı:ıi-,--çalışrna; 
vidvan-eğitimli kişi; yuku0-meşgul; samacaran-uygulama. 

CEVİRİ 
Belli görevlerinin meyvesel sonuçlarına bağımlı olan cahil kişiler 
akıllarını bir an bile o sonuçları düşünmekten alamazlar; bilgili 
kişi ise bu gibi kişileri çalışmaktan vazgeçmeye teşvik etmemelidir. 
Tam tersine, adanış ruhuyla çalışarak bu gibi kişilerin (zamanla 
Krşı:ıa şuurunda gelişme göstermeleri için) her çeşit faaliyetle 
meşgul olmalarını sağlamalıdır. 
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ACIKLAMA 
Vedais ca sarvair aham eva vedya�. Bütün Yedik ritüel lerin sonu 
budur.  Vedalar' ın kapsamında bulunan bütün ritüeller ,  bütün 
fedakarlık icraatları, maddi faaliyetlerle ilgili olan d irektifler de dahil 
olmak üzere hepsinin amacı yaşamdaki en yüce kazanç olan Krşı:ıa'yı 
anlamaktır. Fakat, duyusal memnuniyetten öte birşey b i lmeyen 
koşullanmış ruhlar Vedalar'ı o noktaya kadar öğrenirler. Fakat, Yedik 
ritüeller tarafından kurallar altına alınmış olan duyusal memnuniyet 
ve meyvesel faaliyetler aracılığıyla kişi zamanla Krşı:ıa şuuruna yükselir. 
Bu b akımdan, Krşı:ıa şuurunda u yanmış bir  ruh, anlayış ve 
faaliyetlerinde diğerlerini rahatsız edecek şekilde davranmamalı, fakat 
bütün cal ısmalarının sonuclarının Krsna'nın hizmetine nas ı l  
sunulacağın.ı gösterecek şekilde hareket e.tmelidir. Krşı:ıa şuurundaki 
bilgili kişi öyle bir şekilde hareket edebilir ki, duyusal memnuniyet 
için çalışan cahil kişiler nasıl calışılacağını ve nasıl davranılacağını 
ondan öğrenebilirler.  Cahil  kişilerin faal iyetlerinde rahatsız 
edilmemesi gerekmekle beraber, Krşna şuurunda az da olsa bir gelişme 
göstermiş kişi bir başka Yedik formülü icra etmeksizin doğrudan 
doğruya Tanrıya hizmetle meşgul olabilir. ·Bu gibi talihli kişilerin 
Yedik ritüelleri izlemeleri gerekmez, çünkü kişi, doğrudan doğruya 
Krşı:ıa şuuru vasıtsıyla kendisi için belirlenmiş görevleri izliyerek elde 
edeceği sonuçların hepsine sahip olur. 

2 7  
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prakrteh kriyamiiniini 
guryai� kannaryi sarvasah 

ahaiıkara, vimüdhiitmii 
kartaham iti manyate 

prakrteh-maddi doğanın; kriyamiiryani-yapılmak; gunaih-haller 
tarafından; kannani-faaliyetler; sarva5ah-her çeşit; ahaiıkara,vim 
W;lha-sahte nefs tarafından şaşırtılmış; atma-ruh-can; karta-yapan 
kişi ; aham-ben; iti-böylece; manyate--düşünür. 

CEYİRİ 
Sahte nefsin etkisi altında şaş.ıran ruh-can, aslında maddi doğanın 
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üç hali tarafından yapılan faaliyetleri kendisinin yaptığını zanneder. 

ACIKLAMA 
Biri Krşı:ı.a şuurunda, diğeri ise in.addi bilinçte bulunan ve aynı seviyede 
çalışan iki kişi aynı düzlemde çalışıyormuş gibi görünebil ir, fakat 
aslında sorumluluk konumlarında çok büyük farklar vardır. Maddi 
bilinçteki kişi sahte nefsinin etkisinde kalarak, yaptığı herşeyin kendisi 
tarafından yapıldığını zanneder. Vücut mekanizmasının, Yüce 
Tanrının gözetimi ve denetimi altında çalışan maddi doğa tarafından 
üretildiğini b ilmez. Materyalist kişi sonuç olarak Krşı:ı.a'nın kontrolü 
altında olduğunu bilmez. Sahte nefsinin etkisi altındaki kişi herşeyi 
bağımsızca yapmak için bütün kredisini kullanır, bu ise cehaletin bir 
belirtisidir. Fizik ve astral vücutların, Tanrının Yüce Sahsının emirleri 
altında çalışan maddi doğa tarafından yaratıldığın

.
ı ve vücutsal ve 

zihinsel faaliyetlerinin Krşı:ı.a şuuru ile Krşı:ı.a'nın hizmetine sunulması 
gerektiğini b ilmez. Cahil kişi, Tanrının Yüce Şahsının, Hrşikesa 
olduğunu, yani maddi vücudun duyularının efendisi olduğunu bilmez. 
Bu bakımdan, duyularını uzun bir süredir duyusal memnuniyet için 
kullanarak sahte nefsi tarafından şaşırtıldığı için Krşı:ı.a i le olan ebedi 
akrabalığını unutur. 

28 
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tattva-vit tu maha-baho 
gur:ıa-karma- vibhagayo� 

gur:W gur:ıeşu vartanta 
iti matva na sajjate 

tattva-Vit-Mutlak Hakikati bilen kişi; tu-fakat; maha-baho-Ey şanlı 
ordulu; guna-karma-maddi e tk i  a ltında yapı l an çal ışma; 
vibhagayo�-fa r k l ı l ık l a  r ;  gu�-d u y u  la r ;  gur_ıesu--duyu 
memnuniyetinde;  vartante-meşgul olmaktalar ;  i ti-böylece; 
mawa--düşünüyor; na-asla; sajjate-bağımlı olur. 

CEVİRİ 
Mutlak Hakikati bilen kişi, meyvesel sonuçlar ıçın yapılan 
çalışmalar ile adanılarak yapılan çalışmalar arasındaki farkı iyi 
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bilerek duyu memnuniyetiyle ve duyularla meşgul olmaz, Ey şanlı 
ordulu. 

ACIKLAMA 
Mutlak Hakikati b i len kişi maddi i l işki lerindeki acay ipliğin 
farkındadır. Kendisinin, Tanrının Yüce Şahsı Krşı::ı.a'nın öz parçası 
olduğunu ve konumunun maddi yaratı l ış içerisinde olmaması 
gerektiğini gayet iyi bilir. Gerçek kimliğini, ebedi saadet ve bilgi dolu 
olan Yüce Tanrının öz parçası olarak tanır ve şu ya da bu şekilde 
maddi yaşam kavramında kapana kısılmış olduğunun farkındadır. 
Saf varoluş durumuna u laşınca faaliyetlerinin Tanrının Yüce Şahsı 
Krşı::ı.a'ya adanmış olacağını iyi bilir. Bundan dolayı, Krşı::ı.a şuurundaki 
faaliyetlerle meşgul olur ve tamamen çevreyle ilgili ve gecici olan 
maddi duyu faaliyetlerinden doğal olarak uzaklaşır. Maddi yaşam 
durumunun Tanrının yüce kontrolü altında olduğunu bilir ve sonuç 
olarak, Tanrının_ rahmeti olarak kabul ettiği her çeşit maddi tepkiden 
rahatsız olmaz. Srimad-Bagavatam'a göre, Yüce Tanrıyla olan gerçek 
akrabalık durumunu da bi ldiği için, Mutlak Hakikati Brahman, 
Paramatma ve Tanrının Yüce Şahsı olarak bilen kişiye tattva-vit denir. 
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prakrter guna-sammüdhah 
sajjante guna-karmasu 

tan akrtsna-vido mandan 
krtsM-vin na vicalayet 

prakrteh- m a d d  i d o ğ a n ı n ;  guna-h al l e r  ta rafından ;  
sammü4/ıiih-madd i kimlik tarafından yanıltılmış; sajjante-meşgul 
olurlar; guna-karmasu-maddi faaliyetlerde;  tan-şunlar; akrtsna
vidah-az bilgiye sahip kişiler; mandan-benlik idaraki konusunda 
tembel davranan; krtsna-vit-hakiki bi lgiye sahip kişi ;  na-değil; 
vicalayet-tahrik etmeye çalışmalı. 

CEVİRİ  
Maddi doğanın hallerinden şaŞkınlığa düşen cahil kişi tamamiyle 
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maddi faaliyetlerle meşgul olur ve bağımlı hale gelir. Bu görevler, 
icra edenin bilgisinin eksikliğine göre ikinci planda kalmakla beraber 
akıllı kişiler bu görevlere boş vermemelidir. 

ACIKLAMA 
Bilgisiz kişiler kendilerini yanİış bir şekilde kaba maddi bilinçleri ile 
tanımlarlar ve daha birçok maddi tanımlamalar yaparak hataya 
düşerler. Bu vücut maddi doğanın bir hediyesidir ve vücutsal bilince 
cok fazla bağımlı olan kişiye "ruh-canı anlamaktan yoksun olan tembel 
kişi" anlamına gelen manda denir. Cahil kişi kendisinin maddi bir 
vücut olduğunu zanneder. Diğerleriyle olan vücutsal bağlantı akrabalık 
olarak kabul edilir, vücuda sahip olunan ü lke tapınılan bir nesne, ve 
dini ritüel formalite leri ise nihayi maksat olarak kabul edilir. Sosyal 
calışmalar, milliyetçilik ve özgecilik bu maddi tanımlamalar içerisindeki 
kişilerin faaliyetlerinden bazılarıdır. Bu kişiler, bu gibi tanımlamalar 
altında daimi olarak maddi alanda faaliyet göstermekle meşguldürler; 
onlara göre manevi uyanış bir efsanedir ve bundan dolayı manevi 
konularla ilgilenmezler. Şaşkınlığa düşmüş bu gibi kişiler şiddet karşıtı 
ve bazı benzeri maddi hayırsal çalışmalar gibi yaşamdaki başlıca ahlak 
ilkeleriyle bile meşgul olabilirler. Bununla beraber, manevi yaşamda 
ilerlemiş kişiler bu gibi maddi kullanım altındaki kişileri tahrik etmeye 
kalkışmamalıdır. En iyisi, kişinin kendi manevi faaliyetleriyle sessizce 
meşgul olmasıdır. 

Cahil kişiler Krşı:ı.a şuurundaki faaliyetleri tasvip etmezler ve bundan 
dolayı Rab Krşı:ı.a, onları rahatsız ederek değerli vaktimizi boşa 
harcamamamızı bize tavsiye eder. Fakat, Tanrının müritleri Tanrıdan 
daha naziktirler, çünkü onlar Tanrının maksadını anlarlar. Sonuç 
olarak onlar, kendileri için son derece gerekli olan Krşı:ı.a şuurundaki 
faaliyetlerle meşgul olmalarını sağlamak için cahillere yaklaşmak ta 
dahil olmak üzere her türlü riski göze alırlar. 
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mayi sarvary.i kamıary.i 
sannyasyadhyatma-cetasa 

nirıiSir nirmamo bütva 
yudhyasva vigata-jyarah 
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mayi- B a n a  ; sarvar:ıi- h e r  ç e ş  i t  ; kamıani-faaliyetler; 
sannyasya-tamamiyle bırakmak; adhyatma-tam benlik bilgisiyle; 
cetasa- ş u u r  i l e ;  nirosi�-h i ç b ir ç ıkar  arzu lamaks ız ın ;  
nimıamah-sahiplenmeksizin; bütva-olarak; yudhyasva--dövüş; 
vigata-jyarah-tembellikten özgür olarak. 

CEVİRİ 
Bundan dolayı Ey Arjuna, ·Benim tam bilgimle, hiçbir çıkar 
arzulamaksızın, hiçbir sahiplenmede bulunmadan ve tembellikten 
özgür olarak bütün çalışmalarını Bana teslim et ve savaş. 

ACIKLAMA 
Bu dörtlük açık bir şekilde Bagavad-gita'nın maksadına değinmektedir. 
Burada Tanrı bize, kişinin görevlerini yerine getirebilmesi için, askeri 
bir disiplin altındaymış gibi tam l<rşı:ta şuuruna sahip olması gerektiğini 
öğretmektedir. Böyle bir öğret i  bazı şeyleri biraz zorlaştırır, ancak 
görevler Krşı:ıa'ya dayanılarak yerine getiri lmelidir, çünkü canlı 
varlığın meşru konumu budur. Canlı varlık Yüce Tanrı için 
çalışmaktan serbest kalarak mutlu olamaz, çünkü canlı varlığın ebedi 
meşru konumu Tanrının arzularına göre ikinci planda kalmaktır. Bu 
bakımdan, Rab Sri Krşı::ıa burada bir askeri komutanmış gibi Ajuna'ya 
savaşmasını e mretmektedir .  Kiş i ,  Yüce Tanrının iyi  niyeti  
doğrultusunda herşeyini feda edebilmeli ve aynı zamanda hiçbir 
sahiplenme iddia etmeksizin belirlenmiş görevini icra etmelid ir. 
Arjuna, Tanrının emirleri üzerinde uzun uzun düşünmeden Onun 
emirlerini yerine getirmel iydi. Yüce Tanrı bütün ruhların ruhudur, 
bu bakımdan , tabanda ve bütünde sahsi düsüncelerden uzak olarak 
Herşeye Kadir Ruha dayanana, bir başka deyişle, tam Krşı:ıa şuuruna 
sahip olana adhyatma-catas denir. Burada kullanılan nirasih sözcüğü 
"efendisinin emirlerine göre hareket etme.şi, fakat meyvesel sonuçlar 
beklememesi gereken kişi" anlamına gelir. Omeğin, bir kasiyer patronu 
için milyonlarca lira sayabilir, fakat tek bir kuruşunu sahiplenemez. 
Aynı şekilde,  kişi bu dünyada hiçbirşeyin bireylere ait olmadığını 
fakat herşeyin Yüce Tanrıya ait olduğunu farketmelidir. Burada 
kullanılan ve "Bana" anlamına gelen mayi sözcüğünün gerçek anlamı 
budur. Ve kişi böyle bir Krşı:ıa şuuruyla hareket ettiği zaman kesinlikle 
hiçbirşey üzerinde hak iddia edemez. Bu şuura nirmama, yani "hiçbirşey 
bana ait değil şuuru" denir. Eğer vücutsal i lişkiden kaynaklanan bir 
akrabalık düşüncesiyle böylesine zor bir emirin yerine getirilmesinde 
gevşeklik gösteril iyorsa kişi bu gevşekliği üzerinden atmalıdır; kişi 
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ancak bu yol la ·  vigata�jaradan, yani hararetli düşünceden veya 
tembellikten uzak olur. Niteliğine ve konumuna göre herkesin yapması 
gereken belli bir görevi vardır ve yukarıda bahsedildiği gibi, bütün 
bu görevler Krşı:ıa şuurunda yapılmalıdır. Bu yöntem kişiyi özgürlük 
yoluna götürür. 
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ye me matam idam nityam 
anutisthanti manavah 

sradı:ihavanw 'nasüyanw 
mucyante te 'pi karmabhih 

ye-yapanlar ;  me-Benim; matam-öğreti ler ;  idam-bunlar; 
nityam-ebedi işlev olarak; anutişrluznti--düzenli olarak icra et;  
manava}:ı-i nsan l a r ;  sraddJui,vanta.1).-i man ve adanmış l ık l a ;  
aruısüyanta�-haset etmeksizin; mucyante-kurtul ;  te-hepsi; 
api-bile; karmabhih-meyvesel faaliyetlerin kanununa esir olmaktan. 

CEVİRİ 
Görevlerini Benim öğretilerime göre yapanlar ve bu öğretiyi inançla 
izliyenler hasetten kurtularak meyvesel hareketlerin bağlarından 
özgür olurlar. 

ACIKLAMA 
Tanrının Yüce Şahsı Krşı:ıa'nın öğretisi tüm Yedik hikmetin özüdür 
ve bundan dolayı şüpheden uzak olarak ebediyen doğrudur. Vedalar'ın 
ebedi olması gibi, Krşı::ıa şuurunun bu hakikati de ebedidir. Kişi, 
Tanrıya haset etmeksizin bu öğretiye sarsılmaz bir inanç duymalıdır. 
Krşı::ıa' ya iman etmeksizin Bagavad,gita üzerinde yorum yapan birçok 
fi lozof vardır. Bu gibi kişiler meyvesel hareketlerin bağlarından asla 
kurtulamazlar. Fakat, Tanrının ebedi öğretilerine sıkı bir imanla bağlı 
olan sıradan bir insan, bu emirleri yerine getirmese bile karma 
kanunlarının bağlarından özgür olur. Krşr:ıa şuurunun başlangıç 
seviyesindeki kişi Tanrının emirlerini tam olarak yerine getirrniyebilir, 
fakat kişi yenilgi ve umutsuzluğu düşünmeksizin samimiyetle çalışırsa 
saf Krşr:ıa şuuru mertebesine mutlaka ulaşır. 
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ye tv etad abhyasüyanto 
ruinutisthanti me matam 

sarva-jMM-vimüdhariıs tan 
viddhi naş�n aatasa� 
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ye-onlar; tu-bununla beraber; etat-bu ;  abhyasüyantah-haset 
etmeksizin; na-yapma; anutişthanti-düzenli bir şekilde icra et; 
nıe-Benim ;  matam--öğreti ;  sarva-jnana-her çeş i t  b i lgide ;  
vinıüdhan-tamamen yanılgı içinde;  can-onlar; viddhi-iyi bil ki ;  
naşwn-tamamen harap; acetasah-Krşr:ıa şuurundan yoksun. 

CEVİRİ . 
Fakat, hasetleri yüzünden bu Öğretileri düzenli olarak izlemiyenler, 
bütün bilgiden yoksun, aldanmış, ve mükemmellik yolunda 
harcadıkları çabaları boşa gitmiş kişiler olarak kabul edilirler. 

ACIKLAMA 
Krsna suurunda olmamanın kusuru burada ac1kca belirtilmektedir. 
o"ev let  kanu n l armm emirl e r ine i taat etmiyenler  nas ı l  
cezalandırılıyorsa, Tanrının Yüce Şahsının emirlerine itaat etmiyenler 
de kesinlikle cezalandırılırlar. Kişi, ne kadar büyük insan olursa olsun, 
eğer itaatsizse kendisinden haberi yoktur ve boş kalbi yüzünden 
Yüce Brahman, Parama.tına, ve Tanrının Şahsından da haberi yoktur. 
Dolayısıyla, yaşamda mükemmelliğe ulaşma umudu da yoktur. 
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sadrsaıiı cestate svasyah 
prakrter jfıanavan api 

prakrtiriı. yanti bütani 
nigrahah kim karişyati 
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sadysam-birşeye göre ;  ceştate-hareket eder; svasya�-kendi 
kendine ; tyrakrce�-doğa halleri ;  jfıana,van-bilgili ; api--olmakla 
beraber; prakrtim-doğa; yanti-izlemek; bütani-bütün canlı 
va r l ı k l a r ;  nigrahah- b a s k ı  a l t ı n d a  tu tmak ; kim-ne; 
karişyari-yapabilir. 

CEVİRİ 
Herkes etkisi altında bulund'uğu üç doğa halinden birini izlediği 
icin bilgili insan bile kendi doğasına göre hareket eder. Bunu 
baskı altında tutmak neyi halleder? 

ACIKLAMA 
Yedinci Bölümde ( 7 .  1 4 ) Tanrı tarafından onaylanacağı gibi, Krş:r:ı.a 
şuurunun aşkın platformuna yerleşmiyen kişi maddi doğa hallerinin 
etkisinden özgür olamaz. Bu bakımdan, kirli platformdaki en yüksek 
eğitime sahip kişinin bile gerek teorik bilgi aracılığıyla, gerekse ruhu 
vücuttan ayırma yoluyla maya'nın bağlarından kurtulmasına imkan 
yoktur. Aşkın bilimde ileri oldukları gösterişinde olan birçok ilahiyatçı 
vardır, fakat bu kisiler sahsi olarak bir türlü kurtulamadıkları belli 
doğa hallerinin etkisi altındadırlar. Kişi akademik bakımdan yüksek 
bir öğrenim görmüş olabilir, fakat maddi doğayla olan uzun i lişkisinin 
sonucunda bağımlı bir haldedir. Kişi maddi varoluş içerisinde belli 
görevlerini yerine getirmekle meşul olsa bile, Krşı:ı.a şuuru kişinin bu 
maddi kapandan kurtulmasına yardımcı olur. &.ı bakımdan, tam Kfşı:ı.a 
şuurunda olmayan kişi mesleki görevlerini bırakmamalıdır. Hiçkimse, 
yapmakla yükümlü olduğu görevini bırakarak yapmacık bir şekilde 
bir yogi, , veya bir transandantalist olmaya kalkışmamalıdır. Kişinin 
kendi konumunda kalarak iyi b ir eğitimle Krşı:ı.a şuuruna ulaşmaya 
çalışması daha iyidir. Kişi bu yolla Krş:r:ı.a'nın mayasından kurtulabilir. 
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indri yasyendri yasyarche 
raga,dveşau vyavasthitau 

cayar na vasam agacchet 
cau hy asya parioanthinau 
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indriyasya--<luyuların; indriyasya arthe-duyu nesnelerinde;  
raga-bağımlılık; d v e ş a u-ayn ı zamanda bağ ıms ı z l ı k ;  
vyavasthitau-ıslah edici kural lar altına almak; tayo�----0nların; 
na-asla; va.Sam-kontrol ;  agacchet-kişi gelmeli ;  tau----0nlar; 
hi-kesinlikle; asya----0nun; parioanthinau-engel taşları. 

CEVİRİ 
Duyulara ve duyu nesnelerine ait bağımlılık ve nefreti ıslah etmek 
için izlenen ilkeler vardır. Kişi, bu gibi bağımlılık ve nefret tarafından 
kontrol altına alınmamalıdır, çünkü bunlar benlik idraki yolunda 
yer alan birer engeldir. 

ACIKLAMA 
Krşı:ta şuurunda olanlar maddi duyu merrmuniyeti konusunda doğal 
olarak gevşek davranırlar. Fakat bu şuurda olmayanlar kutsal 
metinlerde bel irt i lmiş olan şart ve kurallara uymalıdırlar. 
Sınırlandırılmamış olan duyusal zevkler maddi meşguliyete sebep olur, 
fakat kutsal metinlerde belirtilen şaıJ ve kuralları izliyen kişi duyu 
nesneleri tarafından tökezletilmez. Omeğin, koşullanmış ruh için 
cinsel zevk bir gereksinimdir ve cinsel zevk evlilik bağının müsadesi 
altında serbesttir. Kutsal metinlere göre, kişinin eşinden başka bir 
kadınla cinsel ilişkiye girmesi yasaktır. Kişi ,  diğer bütün kadınları 
annesi gibi görmelidir. Fakat bu emirlere rağmen kişi hala d iğer 
kadınlarla c inse l ilişki kurmaya düşkündür. Bu gibi eğilimler 
dizginlenmelidir, aksi taktirde bu eğilimler benlik idraki yolunda engel 
oluştururlar. Maddi vücut var oldukça maddi vücudun ihtiyaçlarının 
karşılanmasına bazı şart ve kurallar altında izin verilir. Fakat, buna 
rağmen bu gibi serbestliklerin kontrol altında uygulanmasına bile 
güvenmemek en doğrusudur. Kişi bu gibi engellerden bağımsız olmak 
için gereken şart ve kuralları uygulamalıdır, çünkü kurallar altında 
uygulanan duyu memnuniyeti de kişinin manevi yolda başarısızlığa 
uğramasına sebep olabilir. Saray bahçesindeki yollarda bile kaza yapma 
olasılığı vardır. Çok iyi bakı lan en güvenli yollarda bile kaza 
olmayacağını hiç kimse garanti edemez. Ruh, maddi birlikte lik 
nedeniyle uzun bir süreden beri duyusal zevklerin akımı altındadır. 
Bu bakımdan, duyusal zevkler sınırlandırılmış olsa bile kişinin bu 
zevklere düşkün bir hale gelmesi mümkündür, dolayısıyla 
sınırlandırılmış duyusal zevklere olan bağımlılıktan da kaçınılmalıdır. 
Fakat, Krşı:ı.a şuuruna olan bağımlılık, veya daima Krşna'ya aşk 
hizmetinde bulunmak kişiyi her türlü duyusal faaliyetten uzaklaştırır. 
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Bu bakımdan, yaşamın hangi aşamasında olursa olsun kişi Krşı:ıa 
şuurundan kopmamalıdır. Bütün duyusal bağımlılıklardan kopmanın 
amacı, sonunda Krşı:ıa şuuru platformuna yerleşmektir. 
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sreyan sva-danno vigu� 
para-damıiit sv-an�thitat 

sva-damıe nidhanariı sreyah 
para-damıo bayavahah 

sreyan-çok daha iyi ; sva-damuı�-kişinin belirlenmiş görevleri; 
viguna�-hatal ı  o lsa bi le ;  para-damıiit-diğerleri için belirlenmiş 
görevlerden; s u-anuşçh i tat-mükemmelen yapı lmış;  s va 
darme-kiş inin bel irlenmiş görev lerinde ;  nidhanam-tahribat; 
srey�-daha iyi ;  para- damı�-diğerleri için belirlenmiş görevler; 
baya-av�-tehlike li. 

CEVİRİ 
Kişinin belirlenmiş görevini hatalı da olsa icra etmesi bir başkasının 
görevini mükemmelen yapmasından çok daha iyidir. Birbaşkasının 
göreviyle meşgul olarak birbaşkasının yolunda yürümesi daha 
tehlikeli olacağı için, kişinin kendi görevini icra etme yolunda 
tahribata uğraması daha iyidir. 

ACIKLAMA 
Kişi , diğerleri için belir lenmiş görevleri yapacağına kendisi için 
belirlenmiş görev leri Krşı:ıa şuuruyla yapmalıdır. Maddi bakımdan, 
belirlenmiş görevler, kişinin etkisi altında bulunduğu maddi doğa 
hallerine ve kişinin psikofiziksel durumuna göre belirlenir. Manevi 
görevler ise, Krşı:ıa'ya aşkın sevgi hizmeti olarak manevi öğretmen 
tarafından yapılması emredilen görevlerdir. Fakat, gerek maddi gerek 
manevi olsun kişi diğerleri için belirlenmiş görevleri taklit edeceğine 
ölünceye kadar kendi görevini yapmalıdır. Manevi platformdaki 
görevlerle maddi platformdaki görevler birbirlerinden farklı olabilir, 
fakat otoritenin direktifine göre hareket etmek her zaman en 
doğrusudur. Kişi maddi doğanın hal lerinin etkisi altındayken 
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kendisine özgü durumuna g�re belirlenmiş kuralları izlemeli  ve 
diğerlerini taklit etmemelidir. Omeğin, erdem halindeki bir bralıman 
şiddetten uzak kalabilirken, ihtiras halindeki bir kşatriya şiddet 
kullanmaya izinlidir. Bir kşatriyanm şiddet kurallarmı izlemesi, 
şiddetsizlik ilkesini izleyen bir bralımanı taklit etmesinden çok daha 
iyidir. Herkes zorla değil, doğal bir yöntemle kalbini temizlemelidir. 
Bununla beraber kişi, maddi doğanm hallerini aşarak Krşı::ıa şuurunda 
yerleşirse mükemmel bir manevi öğretmenin rehberliği altında herşeyi 
yapabil ir. Krşı::ıa şuurunun bu tam safhasında bir kşatriya tıpkı bir 
brö.hman gibi, veya bir brö.hman tıpkı bir kşatriya gibi hareket �debilir. 
Maddi dünyadaki ayncalıklar aşkın safhada işlevini kaybeder. Omeğin, 
Visvö.mitra aslmda bir kşatriya idi, fakat tıpkı sonradan bir kşatriya 
olan brö.hman Parasurö.ma gibi, sonradan bir bralıman olarak hareket 
etmiştir. Bu kişiler aşkm platformda yerleşmiş oldukları için bunu 
yapabilmişlerd ir, fakat kişi maddi platformda bulundukça maddi 
doğanm hal lerine göre görevlerini icra etmelidir. Aynı zamanda 
Krşı::ıa şuurunu da tamamen duyumsayabilmelidir. 
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arjuna uvaca 
atha kena prayukto 'yariı 

pö.pariı carati püruşaJ:ı 
anicchann api vö.rşneya 

balö.d iva ni yojitah 

arjuna� uvö.ca-Arjuna şöyle dedi ;  atha-den-dan; kena-ne ile;  
prayuktah-zorlamak; ayam-bir; papam-günahlar; carati-yapar; 
püruşaJ:ı-adam; anicchan-istemeksizin; api-olmakla beraber; 
vö.rsneya-Ey Vrşr:ı i ' n in  torunu ; balat-zorl a ;  iva-sanki; 
niyojitah-meşgul . 

CEVİRİ 
Arjuna sordu : Ey Vrşı:.ıi'nin

. 
torunu, isteksiz olmasına rağmen 

kişiyi zorla günah işlemeye iten nedir? 
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ACIKLAMA 
Yüce Tanrının öz parçası olan canlı varlıklar aslında ruhsal, saf ve 
bütün maddi pisliklerden özgürdürler. Bu bakımdan, maddi dünyanın 
günahlarına doğal olarak hedef olmazlar. Fakat, maddi doğa ile ilişkiye 
girdikleri zaman hiç tereddüt etmeksizin, hatta bazen iradelerine 
karşı gelerek günah işlerler. Canlı varlıkların baştan çıkma eğilimiyle 
ilgili olarak Arjuna1nın sorduğu bu soru oldukça iyi niyetli bir soru 
olarak karşımıza ç ıkmaktadır. Canlı  varlıklar günah işlemeyi 
istememelerine rağmen bazen buna zorlanırlar. Ne var . . ki. canlı 
varlıklar günahsal hareketlere kalplerinde bulunan Ustünruh 
tarafından itilmezler, fakat bir sonraki dörtlükte Krsna tarafından 
izah edileceği gibi bir başka sebepten dolayı günah işlei-ier. 

3 7  
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sri-bagaviin uviica 
kama esa krodha esa 

rajo-gurµı-samudbhavah 
mahasano malui-piipmii 

viddhy enam iha vairinam 

sri-bagaviin uviica-T anrının Şahsı şöyle dedi; kiimah-şehvet, hırs; 
eşa�-bu ; kro�-öfke; eşa�-bu ;  raja�-gurµı-ihtiras hali ;  
samudbhava�-doğmuş olan; malui-a5ana�-herşeyi yutan; mahii
piipmii-çok günahkar; viddhi-bil; enam-bu; iha-maddi dünyada; 
vairirµım-en büyük düşman. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi:  Bunun sebebi, ihtirasın maddi 
halinden doğmuş olan şehvettir (hırstır) sadece Arjuna, sonradan 
öfkeye dönüşen bu hırs dünyayı yiyip yutan bir düşmandır. 

ACIKLAMA 
Canlı varlık maddi alemle ilişkiye girdiği an, Krşı::ıa1ya duyduğu ebedi 
aşk, ihtiras haliyle olan beraberliği sonucunda hırs ve şehvete dönüşür. 
Birbaşka deyişle, tıpkı sütün yoğurtla bir araya geldiği zaman yoğurda 
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dönüşmesi gibi, Tanrı aşkt duygusu da şehvete dönüşür. Ve bu şehvetli 
hırs tatmin olmadığı zaman öfkeye dönüşür; öfke ise yanılgıya dönüşür 
ve maddi varoluşu devam ettiren unsur da işte bu yanılgıdır. Demek 
ki canlıların en büyük düş��mı hırs ve şehvettir, çünkü canlı varlığı 
bu dünyaya mahkum eder. Ofke ise cehalet halinde tezahür eder, ve 
bu haller kendilerini öfke ve diğer sonuçlarla sergilerler. Eğer, ihtiras 
hali cehalet haline alçalacağı yerde belli bazı yaşam ve davranış 
yöntemleriyle erdem haline yükseltilebilirse, kişi o zaman ruhsal 
bağlılıklar sonucunda öfkeye alçalmaktan kurtulabilir. 

Tanrının Yüce Şahsı, hep-artan ruhsal saadetlerle Kendisini 
yaymıştır ve canlı varlıklar bu manevi saadetin öz parçalarıdır. Canlılar 
ayrık olarak bağımsızlardır, fakat bu bağımsızlıklarını kötüye 
kullandıkları zaman hizmet kavramı duyusal zevk eğilimine dönüştüğü 
icin hırs ve şehvetin hakimiyeti altına girerler. Bu maddi alem 
koşullanmış ruhların hırslı ve şehvetli eğilimlerini tatmin etmeye 
çalışmaları için Tanrı tarafından yaratılmıştır ve canlı varlıklar, uzun 
süren bu hırslı faaliyetlerden iyicene şaşkınlığa düştükleri zaman gerçek 
koı:ıumlarmı araştırmaya ve soruşturmaya başlarlar. 

işte bu soruşturma, athato brahma-jijfıiisii: "Kişi, Yüce Tanrıyı 
araştırmalıdır" sözleriyle b�şlayan Vedanta-sütraların başlangıcını 
oluşturur. Ve Yüce Tanrı, Srimad-Biigavatam'da, janmady asya yato 
'nvay&i itarata5 ca olarak, yani "Herşeyin kaynağı olan Yüce Brahman" 
olarak tanımlanır. Demek ki hırs ve şehvetin kaynağı da Tanrıdır. 
Bu durumda eğer hırs veya şehvet Tanrı aşkına, veya Krşl).a şuuruna 
dönüştürülürse, bir başka deyişle, herşeyi Krşl).a icin arzulamaya 
dönüştürülürse, gerek hırs ve şehvet, gerekse öfke manevileştirilmiş 
ve arınmış olur. Rab Rama'nın büyük hizmetcisi Hanuman, 
Ravana'nm altın şehrini yakarak öfkesini sergilemiş ve böylece Rabbin 
en büyük müridi olmuştur. Burada, yani Bagavad-gita'da da Tanrı, 
Arjuna'dan Tanrıyı tatmin etmesi için öfkesini düşmanlarına karşı 
kullanmasını istemektedir. Bu bakımdan, hırs ve öfke Krsna suurunda 
kullanıldığı zaman düşmanımız yerine dostumuz olur. . 

. . . 
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dümeniivriyate vahnir 
yathadarso malena ca 
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yatholbeniivrto garbhas 
tatha tenedam avrtam 
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dürnena-dumanla; avriyate-örtülü ; vahni�-ateş;  yatha-tıpkı; 
adarSa}:ı-ayna; m a l e n a-toz l a ;  ca-d e - d a ;  yatha-tıpkı; 
ulbena-rahim ile; a�-örtülü; garb�--cenin; tatha---öyleyse; 
tena-o hırsla; idam-bu; avrtam---örtülü. 

CEVİRİ 
Ateşin dumanla, aynanın tozla, veya ceninin rahimle örtülü olması 
gibi, canlı varlık ta aynı şekilde bu hırs ve şehvetin çeşitli 
seviyeleriyle · örtülüdür. 

ACIKLAMA 
Canlı varlığın saf şuurunu çarpıtan üç seviyeli örtü vardır. Bu örtü, 
tıpkı ateşteki duman, aynadaki toz ve ceninin örtülü olduğu rahim 
gibi hırs ve şehvetin çeşitli tezahürlerinden ibarettir. Hırs dumana 
benzetildiği zaman, kıvılcım-canın ateşinin biraz kavranmış olduğunu 
anlarız. Bir başka deyişle, canlı varlık Krşı::ıa şuurunu birazcık olsun 
sergileyebilirse o zaman dumanla kaplı ateşe benzetilebilir. Dumanın 
olduğu yerde ateşin de olması gerekmekle beraber, ateşin tutuşma 
safhasında dumandan baska bir tezahür olmaz. Bu safha Krsna 
şuurunun başlangıç safhas� gibidir. Aynadaki toz, aklın aynas�n�n 
çeşitli ruhsal yöntemlerle temizlenme işlemiyle ilgilidir. En iyi yöntem 
ise Tanrının kutsal ismlerinin zikredilmesidir. Rahimle örtülü cenin 
benzetmesi ise bebeğin rahimdeki zor durumuyla ilgilidir; bebek 
rahimde öyle zor b ir durumdadır ki hareket bile edemez. Yaşamın bu 
safhası ağaçların yaşam durumu gibidir. Ağaçlar da canlı v�lıklardır, 
fakat geçmiş yaşamlarında çok fazla hırs ve şehvet sergilemiş oldukları 
için öyle bir yaşam durumuna sokulmuşlardır ve hemen hemen tüm 
bilinçten yoksundurlar. Tozlu ayna, kuşların ve hayvanların 
durumuna benzetilir, ve dumanla örtülü ates ise insanın durumuna 
benzetil ir. Canlı varlık eğer insan suretinde biraz Krşı::ıa şuuru 
kazanabilir ve i leriye yönelik bir gelişme gösterirse o zaman manevi 
yaşam ateşi insan yaşamı suretini ·tutuşturabilir. Ateşteki dumanın 
dikkatlice üflenmesiyle ateş tutuşturulabilir. Bu bakımdan, insan 
suretindeki yaşam, canlı varlık için bu maddi varoluş derdinden 
kurulma şansıdır. K işi, insan suretindeki yaşamında iyi bir rehberin 
yardımıyla Krşı::ıa şuurunda ilerliyerek düşmanını, yani hırsını ve 
şehvetini yenebilir. 
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iivrtariı jiüinam etena 
jiüinino nitya-vairinii 

kama--rüpe1'1a kaunteya 
duşpüreryiinalena ca 
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iivrtam-ör t ü l ü ;  jiüinam-saf şuu r ;  e tena-bunun ı ç ı n ;  
jiüinina�-bilen kişinin; nitya-vairinii-ebedi düşman tarafından; 
kama--?itpena-şehvet suretinde ;  kaunteya-Ey Kunti ' nin oğlu ;  
duşpürena-asla tatmin edi lemiyen; analena-ateş ile; ca-<le-da. 

CEVİRİ 
Asla tatmin olmayan ve ateş

. 
gibi yanan bu ebedi düşman, akıllı 

canlı varlığın saf şuurunu şehvet suretinde örter. 

ACIKLAMA 
Manu-smrti 'de anlat ı ldığı gib.i ,  tıpkı sürekli pompalanan benzinle 
ateşin söndürülememesi gibi, şehvet te her ne miktarda olursa olsun 
hiçbir duyusal zevkle tatmin edi lemez. Maddi dünyada bütün 
faaliyetlerin odak noktası cinsel liktir ve bundan dolayı, bu maddi 
dünyaya maithunya-agara, yani "cinsel yaşam engeli" denir. Suçlular 
ceza evinde duvarların gerisine hapsedil irler, aynı şekilde, Tanrının 
kanunlarına itaat etmiyen suçlular da cinsel yaşamla zincire vurulurlar. 
Duyusal memnuniyet üzerine kurulu olan materyalist medeniyetin 
i lerlemesi dernek, canlı varlığın maddi varoluş sürecinin uzatılması 
dernektir. Dernek ki, .bu şehvet canlı varlığı bu maddi dünyada tutan 
cehalet sembolüdür. Kişi , duyu memnuniyetinden zevk alırken bir 
çeşit mutluluk duyabilir, fakat aslında duyulan bu sözümona mutluluk 
duyusal hoşlanıcının en büyük düşmanıdır. 

40 
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indriyani mano buddhir 
asyadhişthanam ucyate 

etair vimohayaty esa 
jfulnam avrtya dehinam 
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indriyani--duyular; manah-akıl; buddhih-zeka; asya-bu şehvetin; 
adhişçhanam-oturma yeri; ucyate-denir ;  etaih-bütün bunlar 
tarafından; vimohayati-şaşırtır; eşah-bu şehvet; jfulnam-bilgi; avrc 
ya-örtü ; dehinam-vücutlanmış olanın. 

CEVİRİ 
Duyular, akıl ve zeka bu şehvetin oturduğu yerlerdir. Şehvet, 
canlı varlığın gerçek bilgisini bu yollardan örter ve onu şaşkına 
çevirir. 

ACIKLAMA 
Bu düşman koşullanmış ruhun vücudunda çeşitli stratej ik noktaları 
ele gecirir, bundan dolayı Rab Krşı:ıa bu düşmanı yenmek isteyenlerin 
onu nerede bulabilecekleri konusunda bilgi vermektedir. Akıl bütün 
duyusal faa l iyetlerin merkezidir, bu bakımdan, duyu nesne leri 
hakkında b irşey duyduğumuz zaman, akı l  gene llikle duyusal 
memnuniyet i le ilgili bütün fikirlerin toplandığı yerdir ve bunun 
sonucu olarak akıl ve duyular şehvetin oturduğu yerler haline gelirler. 
Sonra da zeka bölümü bu gibi şehvetli eğilimlerin karargahı haline 
gelir. Zeka ise ruh-canın kapı komşusudur. Şehvetli bir zeka ruh-canı 
etki liyerek onun sahte nefs ge liştirmesine ve kendisini maddeyle, 
dolayısıyla akıl ve duyularla tanımlamasına sebep olur. Ruh-can maddi 
duyularla hoşlanmaya bağımlı l ık kazanır ve gerçek mutluluk 
�onusunda yanılgıya düşer. Ruh-canın kendisini yanlış tanımlaması 
Srimad-Bagavatam'da ( 1 0.84. 1 3 )  şöyle izah edilir: 

yasyatma-buddhih kunape tri-datuke 
sva-dhih kalatrcülişu bauma ijya-dhih 

yat-tirtha-buddhih salile na karhicij 
janeşv abhijfıeşu sa eva go-karah 

"Kendisini, kendisi dahil olmak üzere üç unsurdan oluşmuş bu vücutla 
tanımlıyan, vücudun yan ürünlerini akrabaları olarak kabul eden, 
doğduğu ülkeye tapan, ve aşkın bilgiye sahip kişilerle görüşeceği yerde 
sadece basit formaliteleri yerine getirmek için hacca giden kişinin 
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eşekten farkı yoktur." 
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tasmat tvam indriyam adau 
niyamya bharatarşabha 

papmanam prajahi hy enam 
jfıana- vijfıana-nasanam 
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tasnıat-öyleyse ; tvam-sen; indriyaı:ıi-duyular; adau-başlangıçta; 
niyamya-ıslah ederek; bharata.-rşabha-Ey Bharata'nın torunlarının 
şefi ;  papmanam-günahın büyük sembolü ; prajahi-dizginle; 
hi-kesinlikle; enam-bu; jfıana-bilginin; vijfıana-ve saf ruhun 
bilimsel bilgisi; na.sananı-tahrip eden. 

CEVİRİ 
Bundan dolayı, Ey Bharataiar'ın en iyisi Arjuna, duyularını 
ayarlıyarak bu büyük günah sembolünü (şehveti} henüz 
başlangıçtayken dizginle ve bilgiyi ve benlik idrakini tahrip eden 
bu düşmanı mağlup et. 

ACIKLAMA 
Benliğe özgü bilgiyi ve benlik-idraki için gereken gayreti tahrip eden 
en büyük günahkar düşman olan şehveti dizginleyebilmesi için henüz 
başlangıçtayken duyularını ıslah etmesini Tanrı burada Arjuna'ya 
tavsiye etmektedir. ]nana , gayri-nefisten ayırt edilen bir benlik 
bilgisiyle ilgilidir, veya birbaşka deyişle, ruh-canın maddi bir vücut 
olmadığına dair bilgidir. Vijfıana ise ruh-canın meşru konumu ve 
Yüce Ruhla olan i l işkisiyle ilgili olan özel bir bilgidir. Bu konu, 
Srimad-Bagavatam'da ( 2 .9.3 1 )  şöyle izah edilir: 

jfıanariı parama-guhyariı me 
yad vijana-samanvitam 

sa.-rahasyariı tad-aiıgariı ca 
grhana yaditariı maya 
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"Benliğe ve Üstün,benliğe ait bilgi çok gizemli ve esrarengizdir, fakat 
bu tür bilgi ve özel aydınlanış sadece, eğer Tanrının Kendisi tarafından 
detaylarıyla izah edilirse anlaşılabilir." Bagavakgita benlik hakkında 
özel ve genel bilgi verir. Canlı varlıklar Tanrının öz parçalarıdırlar 
ve sadece Tanrıya hizmet etmek için yaratılmışlardır. Bu şuura l<fşı:ıa 
şuuru denir. Bundan dolayı kişi, yaşamın başlangıcından itibaren 
Krşı:ıa şuurunu öğrenmeli ve Krşı:ıa şuurunda hareket etmelidir. 

Şehvet, veya hırs her canlı varlık için doğal bir sevgi olan Tanrı 
sevgisinin çarpık bir yansımasından ibarettir. Fakat, kişi eğer 
başlangıçta Krşı:ıa şuuruyla eğitilmişse bu doğal Tanrı sevgisi şehvete 
dönüsmez. Tanrı askı bir kere sehvete dönüstümü tekrar normal 
haline dönüşmesi Çok zordur. Bununla beraber, Krşı:ıa şuuru öyle 
güçlüdür ki, bu yola sonradan girenler bile adanmış hizmetin kural 
ve ilkelerini izliyerek bir Tanrı aşığı haline gelebilirler. Bu bakımdan, 
yaşamın herhangibir safhasından itibaren, veya durumun acilliğinin 
anlaşılmasından itibaren kişi, Krşı:ıa şuuruyla, yani Tanrıya adanmış 
hizmetle duyularını ıslah ederek ve şehvetini Tanrı aşkına 
dönüştürerek insan yaşamının mükemmellik safhasına ulaşabilir. 
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indriyarıi parar:ı.y ahur 
indriyebhya� param manah 

manasas tu para buddlıir 
yo buddhe� paratas tu s� 

indriyary.i- d u y u l a r ; parary.i-üstün; a h u �-denir; 
indriyebhya�-duyulard an öte ; param-üstü n ;  ma�-'-akıl; 
manas�-akıldan öte ; tu-de,da; para-üstün; buddhi�-zeka; 
yah-kim; buddhe�-zekadan öte; par�-üstün; tu-fakat; s�-o. 

CEVİRİ 
Faal duyular durgun maddeye üstündür; akıl duyulardan, zeka 
da akıldan üstündür ve ruh ise zekadan da üstündür. 

ACIKLAMA 
Duyular şehvetin farklı dışa v�rumlarıdır. Şehvet vücutta gizlenir ve 



3.43 Kamıa�yo.e:a 2 1 1 

duyular aracılığıyla dışa vurulur. Bundan dolayı, duyular bütün olarak 
vücuda üstündür. Fakat, üstün şuura, veya Krşı:ıa şuuruna sahip 
olduğumuz zaman bu tür dışa vurumlar vuku bulmaz. Krşı:ıa şuurundaki 
ruh Tanrının Yüce Şahsıyla doğrudan bir ilişki içindedir; dolayısıyla, 
burada tasvir edilen vücutsal işlev hiyerarşisi sonuç olarak Yüce Ruhta 
son bulur. Vücutsal hareket demek duyusal işlev demektir ve duyuların 
durdurulması ise bütün vücutsal hareketin durduru lması demektir. 
Fakat, akıl faal olduğu için vücut sessiz sedasız dinleniyor olsa bile 
rüya görme anında akıl faaliyetini sürdürür. Fakat, aklın üzerinde 
zekanın hakimiyeti vardır ve zekanın üzerinde de ruhun hakikati 
vardır. Eğer ruh doğrudan doğruya Tanrıya hizmet etmekle meşgulse 
dolayısıyla zeka, akıl ve duyular gibi ikinci planda kalan unsurlar da 
Tanrıya hizmet etmekle meşgul olacaklardır. Duyu memnuniyetiyle 
ilgi li nesnelerin duyulara üstün olduğu ve aklın da duyu nesnelerine 
üstün olduğu Katha Upanişad ' da anlatılır .  Bu durumda, akı l  sürekli 
olarak ve doğrudan doğruya Tanrıya hizmet etmekle meşguldür ve 
akl ın bu meşguliyetinden dolayı duyular başka birşeyle uğraşmaya 
fırsat bulamazlar. Bu zihinsel durum Vedalar'da $öyle anlatılır: param 
drscvii nivartate. "Akıl eğer Tanrıya hizmet etmek icin kullanıl ıyorsa 
akak eği limlerle meşgul olmaya fırsat bulamaz." Katha Upanisad ' da 
ruh, 'nuıhan',  yani büyük olarak tasvir edilir. Bundan dolayı ruh, 
duyu nesnelerinin, duyuların, aklın ve zekanın üzerindedir. Demek 
ki, doğrudan doğruya ruhun meşru konumunu anlarsak tüm sorunu 
cözmüs oluruz. 
. Kişi ; zekasıyla ruhun meşru konumunu araştırmalı ve aklını daima 
Krşna şuuruyla meşgul etmelidir. Bütün sorunu ancak bu çözebilir. 
Acemi maneviyatc ılara ise gene llikle duyu nesnelerinden uzak 
durmaları öğütlenir. Fakat, bunun yanısıra kişinin zekasını kullanarak 
aklını güçlendirmesi de gereklidir. Duyular ne kadar güçlü olursa 
olsun, kişi eğer Tanrının Yüce Şahsına tamamen teslim olarak zekası 
aracıl ığıyla aklını Krşı:ıa şuuru ile meşgul ederse akıl kendiliğinden 
güclenir ve duyular dişi kırı lmış bir yı lan kadar etkisiz hale gelir. 
Fakat ruh, zekanın ve aklın efendisi olmakla beraber duyular da 
öyledir ;  akı l  Krşı:ıa i le beraber o lmad ıkça ve Krşna şuuruyla 
güçlendirilmedikce tahrik olur, ve kişiyi her an manevi yoldan 
saptırabilir. 
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evariı buddlıe� param buddhva 
samstabhyiitmiinam atmana 

jahi satruriı maha-baho 
kama-1'Üpariı durasadam 

3 .43 

evam-böylece ; buddheh-zekaya; param-üstün; buddhvii-bilerek; 
samstabhya-sağlamlaştırarak; iitmiinam-akıl; iitmanii-bariz zekayla; 
jahi-fethetmek; satrum-düşman; maha-baho-Ey şanl ı ordulu ; 
kama-rüpam-şehvet suretinde; duriisadam-heybetli. 

CEVİRİ 
Ey şanlı ordulu Arjuna, kişi, .kendisinin maddi duyulara, akıla ve 
zekaya aşkın olduğunu bilerek, bariz ruhsal zekayla (Krşna 
şuuruyla) aklını sağlamlaştırmalı ve bu manevi güçle şehvet denilen 
doymak bilmez düşmanı mağlup etmelidir. 

ACIKLAMA 
Gayrişahsi hiçliği nihai son olarak görmeksizin kişinin kendisini 
Tanrının 

. .  
Yüce Şahsının ebedi hizmetçisi olarak görmesi, Bagavad

g1tii1nın Uçüncü Bölümünde Krşı:ıa şuuru hakkında verilen son 
öğretidir. Kışi, maddi doğanın kaynaklarına hakim olmak için duyduğu 
hırs ve arzulara olan eği liminden bu maddi varoluş yaşamında 
kesinlikle etkilenir. Koşullanmış ruhun en büyük düşmanı hakimiyet 
ve duyusal memnuniyet için duyduğu arzudur, fakat kişi, Krşı:ıa 
şuurunun gücüyle maddi duyularını, aklını ve zekasını kontrol edebilir. 
Kişi, yapmakla yükümlü olduğu görevinden ve çal ışmaktan bir anda 
vazgeçemez, fakat Krşı:ıa şuurunda mertebeler katederek ilerleyip kendi 
öz kimliğine yönelik sarsılmaz bir zekayla, akıl ve maddi duyulardan 
etkilenmeksizin aşkın konumdaki yerini alabilir. Bu bölümün toplam 
özeti bundan ibarettir. Maddi varoluşun olgunlaşmamış safhasında 
bazı sözümona yogik hareketler uygu layarak suni olarak duyuları 
kontrol etmeye cal ışmak ve fe lsefi tahminlerde bulunmak kişinin 
manevi yaşamda i lerlemesine yardımcı olmaz. Kişi daha yüksek bir 
zekayla Krşı:ıa şuurunda eğitilmelidir. 

Karma-yoga, veya kişinin Kfşı:ıa şuurunda belirJi görevlerini icra etmesi 
konusunda Srimad Biigavad-gi tii ' n ın Uçüncü Bölümünün 
Baktivedanta Açıklamaları burada sona ermiştir. 
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sri�bagaviin uviica 
imam vivasvate yogariı 

proktaviin aham avyayam 
vivasviin manave pralw 

manur ikşvakave ' bravit 

sri�bagaviin ıtviica-Tanrının Yüce Şahsı Sri Krşr:ıa şöyle dedi ;  
imam-bu ; vivasvate-güneşin i lahına; yogam-Yüce Tanrı i le  
kuru l an i l i şk i  b i l i m i ;  proktaviin-öğrettim ;  aham-Ben; 
avyayam---ebediyen unutulmayacak olan; vivasviin-Vivasvan (güneş 
ilahının ismi) ;  manave-(Vaivasvata ismindeki) insanlığın babasına; 
priiha-anlattım; manuh-insanlığın babası ;  ikşviikave-Kral 
lkşvaku'ya; abravit-anlattı. 

CEVİRİ 
Tanrının Şahsı Rab Sri Krş�a-şöyle dedi: Ebediyen unutulmayacak 
olan bu yoga bilimini güneşin ilahı Vivasvan'a öğrettim ve Vivasvan 
�a bu bilimi insanlığın babası Manu'ya öğretti ve Manu da 
lkşvaku'ya öğretti. 

2 1 3 



2 1 4  ÖZGÜN BAGA YAD-GİT A 4 .  ı 

ACIKLAMA 
Burada, güneş gezegeninden başlayarak gezegenlerin hükümdarlık 
sırasına göre çok uzun bir zaman önce tebliğ edilen Bagavad,gita'nın 
tarihçesi verilmektedir. Bütün gezegenlerin krallarının görevi özellikle 
halkı korumaktır, bu bakımdan, halklarını hırsın ve şehvetin maddi 
kapanından korumaları ve onları adaletle yönetebilmeleri için bütün 
krallar Bagavad,gitd bilimini anlamalıdır. İnsan yaşamı, Tanrının Yüce 
Şahsıyla olan ebedi akrabalığımız hakkında manevi bilgi edinmek 
içindir ve bütün gezegenlerdeki devletlerin yönetici başkanları 
adanmış bir ruh ve eğitim ve kültür yoluyla bu bilgiyi halklarına 
öğretmelidir. Bir başka deyişle, eğer bütün devletlerin yönetici 
başkanları bu Krşı:ıa şuuru bilimini yaymaya niyetlenirse o zaman 
halk bu büyük b ilimin avantaj ından yararlanarak başarılı bir yol 
izleyip insan suretindeki yaşamın fırsatlarından yararlanabilir. 
Bütün güneş sistemi güneşten kaynaklanır ve güneşin kralı ve ilahı 
(bu çağda) Vivasvan ismiyle bilinir. Brahma-sariıhita'da (5 .52 )  bu 
konuda şunlar belirtilir: 

yac-cakşur eşa savita sakaJa,grahar:uim 
raja samasta,sura,mürtir a5eşa,tejöh 

yasyajfıaya bhramati sambhrtaA<ıiJa,cakro 
govindam adi,puruşariı tam aham bajami 

Rab Brahma şöyle dedi: "Muazzam bir güce ve sıcaklığa sahip olan 
bütün gezegenlerin kralı güneşin, emri altında bulunduğu asli Şahısa, 
yani Tanrının Yüce Şahsı Govinda (Krşı:ıa}'ya ibadet ederim. Güneş, 
Tanrının gözünü temsil eder ve Onun emrine itaat ederek yörüngesini 
kateder." 

Güneş bütün gezegenlerin kralıdır ve güneş ilahı (bu çağdaki ismi 
Vivasvan) ısı ve ışık sağlıyarak, diğer gezegenleri kontrol eden güneş 
gezegenini yönetir. Güneş, Krşı:ıa'nın emri altında döner ve Bagavad, 
gita bilimini anlaması için Rab Krşı:ıa, Vivasvan'ı ilk asli müridi 
yapmıştır. Bu bakımdan, Bagavad,gita saflıktan uzak ve bir öneme 
haiz olmayan bilim adamları için tahminlere dayanan bir risale değil, 
fakat hatırlanamıyacak kadar uzak bir zamandan günümüze kadar 
gelmiş olan standart bir bilgi kitabıdır . .  

Gita'nın tarihi Mahabharata'da (Santi,parva 348.5 1 -5 2 )  şöyle 
anlatılır: 
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tretii-yugiUlau ca taw 
vivasvan manave dadau 

manu5 ca loka-bhrty-arthariı 

sutiiyekşvakave dadau 
iksvakuna ca kathiw 

vya�a lokiin avasthit.ö.h 
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"Yüce Tanrıyla olan bu akrabalık bilimi, Treta-yuga ismiyle bil inen 
çağın başlangıcında  Vivasvan tarafından Manu ' ya i let ilmişti .  
insanlığın babası olan Manu da, Rab Rarnacandra'nın içinde belirdiği 
Raghu h�nedanının atası ve dünya gezegeninin kral ı  olan oğlu 
Maharaj lkşvaku'ya bu bilimi iletti ." Dernek ki Bagavad-gitii, Maharaj 
lkşyaku'nun zamanından beri insan toplumunda mevcuttur. 

içinde bulunduğumuz bu çağda, 4 3 2.000 yıl süren Kali-yuga'nın 
beş bin yılını henüz yeni geride bırakmış durumdayız. Bundan önce 
Dvapara-yuga vardı ( 800.000 yıl) ve ondan önce de Treta-yuga 
vardı ( 1 . 200.000 yıl). Bu durumda M�u, Bagavad-gita'yı bu gezegenin 
kralı, oğlu ve müridi olan Maharaj lkşvaku' ya 2.005.000 yıl önce 
anlatmıştır. Şimdiki Manu'nun ömrü 1 20.400.000 yılının geride 
kalmış olduğu 305 .300.000 yıl sürecektir. Dernek ki henüz Manu 
doğmadan önce Gita, Tanrı tarafından müridi ve güneşin ilahı olan 
Vivasvan' a  anlatılrnıstır; kaba bir tahminle, Git.ö. en azından 
1 20.400.000 y ıl önce tebliğ edilmiştir ve iki milyon yıldan beri insan 
toplumunda mevcuttur. Beş bin yıl kadar önce Tanrı tarafından 
Arjuna'ya tekrar anlatılmıştır. Git.ö.'nın kaba tahmini tarihçesi budur. 
Gita, Vivasvan' a anlatılmıştır, çünkü o bir kşatriyadır ve bütün 
ksatriyalar, veya süryavamsa kşatriyalar güneş i lahının torunlandırlar, 
yani Vivasvan bütün kşatriyaların babasıdır. Çünkü, Bagavad-gita 
Vedalar kadar mükemmeldir; Tanrının Yüce Şahsı tarafından 
anlatıldığı icin bu bilgi apauruşeyadır, yani insanüstüdür. Yedik 
öğretiler insanlar tarafından yorumlanrnadıkça ve oldukları gibi kabul 
edildikçe Gita da olduğu gibi kabul edilmelid ir. Saflıktan uzak bazı 
tartışmacılar Gitii hakkında kendilerine göre tahminlerde bulunurlar, 
fakat onların bu tahminleri Bagavad-gitii' nın özgün metni değildir. 
Bu bakımdan, Bagavad-gitii , gurular zincirinden al ınarak olduğu gibi 
kabul edilmelidir ve burada anlatıldığı gibi, Tanrı, Git.ö.'yı gü_neş ilahına 
ve güneş ilahı da bunu oğlu Manu' ya, Manu da oğlu lkşvaku'ya 
anlatmıştır. 
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evam parampara-praptam 
imam rajarşayo viduh 

sa kaleneha mahata 
yogo naş�h parantapa 

4.2 

evam-böy l e c e ;  parampara-guru lar  z incir i  arac ı l ığ ıy la ;  
praptam-alınmıştır; imam-bu bilim; raja-yşaya�-tanrısal krallar; 
viduh-anlamışlard ır ;  s�-bu b i lg i ;  kalena-zaman içeris inde; 
iha-bu dünyada; mahata-büyük; yogah-Yüce Tanrıyla kurulan ilişki 
bi l imi;  naş�-dağılmış; parantapa-Ey düşmanlarını zapteden 
Arjuna. 

CEVİRİ 
Bu yüce bilim başarılı gurular

· 
zinciri aracılığıyla böylece alınmıştır 

ve tanrısal krallar bunu böyle anlamışlardır. Fakat, zamanla başarı 
zinciri kopmuştur ve bundan dolayı bu bilim kaybolmak üzeredir. 

ACIKLAMA 
Gita'nın öze ll ikle tanrısal krallara hitap ettiği burada açıkça 
belirtilmektedir, çünkü onlar, halklarını yönetebilmeleri için Gita'nın 
amacını idrak etmeleri gereken öncelikli kişilerdir. Bagavad-gita, kendi 
amaçları doğrultusunda yorum getirenler için ve hiçkimseye fayda 
sağlamıyacak olan değişiklikler yaparak Gita'nın değerini düşüren 
şeytani kişiler için değildir. Asli maksat bazı hayasız yorumcular 
tarafından bazı motiflerle darmadağın edilince müritlik zincirinin 
yeniden kurulması gerekmişti. T ann burada başarılı guruluk ve müritlik 
zincirinin kopmuş bulunduğunu beş bin yıl önce belirtiyor ve Gita'nın 
amacının kaybolmaya yüz tuttuğunu söylemek�edir. Bagavad-gita'nın 
günümüzde birçok baskısı mevcuttur (özellikle lngilizce) ,  fakat hemen 
hepsi otoriteye dayanan bir guruluk zincirine göre yorumlanmamıştır. 
Saflıktan uzak olan bazı bilim adamları tarafından kaleme alınmıs 
olan sayısız Gita yorumu vardır, fakat hemen hepsi Sri Krşı:ıa ad� 
altında iyi para kazanmalarına rağmen Krşı:ıa'yı Tanrının Yüce Şahsı 
olarak kabul etmezler. Bu, şeytani bir kafa yapısıdır, çünkü şeytani 
kişiler Tanrıya inanmazlar, fakat Yüce Tanrının malından ve 
mülkünden zevk alırlar. Parampara (gurular zinciri) sistemi vasıtasıyla 
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gelen bir Bagavad-gitii yorumuna şiddetle ihtiyaç olduğu için bu çalışma 
yapılmıştır. Bagavad-gitii olduğu gibi kabul edildiği zaman insanlık 
için büyük bir nimet olur, fakat bir felsefi tahminler risalesi olarak 
kabul edilirse sadece zaman kaybına sebep olur. 
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sa evliyam mayii te 'dya 
yogah tyroktah puriitanah 

bakto 'si me sak.ha ceti 
rahasyariı hy etad uttamam 

sah-aynı ;  eva-kesinlikle ;  ayam-bu; m,ayii-Benim tarafımdan; 
te-sana; adya-bugün; yogah-yoga bil imi;  tyroktah-anlatılmış; 
puriitanah-çok eski ; b�-adanmış kul ;  asi-sen; me-Benim; 
sakha-arkadaşım; ca---de-da; i t i-öyleyse ; rahasyam-gizem; 
hi-kesinlikle; etat-bu; uttamam-aşkın. 

CEVİRİ 
Yüce Tanrıyla olan bu akrahalığın kadim bilimini bugün sana 
anlatıyorum, çünkü sen, hem müridim hem de arkadaşımsın ve 
bundan dolayı bu bilimin aşkın gizemini anlıyabilirsin. 

ACIKLAMA 
Şeytani ve adanmış olmak üzere iki çeşit insan vardır. Arjuna Tanrıya 
adanmış olduğu için Tanrı onu bu büyük bilimi alan kişi olarak 
seçmiştir, fakat şeytani kişilerin bu büyük bilimin gizemini anlaması 
mümkün değildir. Bu büyük bilgi kitabının birçok baskısı mevcuttur. 
&ınlardan bazıları adanmış kişiler tarafından, bazıları da şeytani kişiler 
tarafından yorumlanmıştır. Bu yorumlar içerisinde şeytani kişilerin 
yorumları ne kadar işe yaramaz ise, adanmış kulların yorumları o 
kadar gerçektir. Arjuna, Sri Krşı:ıa'yı Tanrının Yüce Şahsı olarak 
kabul etmiştir ve Arjuna'nın izinden giden Gita yorumları bu büyük 
bilimin amacına sunulmus olan adanmıs bir hizmettir. Bununla 
beraber, şeytani kişiler Rab Krşı:ıa'yı olduğu gibi kabul etmezler. Bunun 
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yerine, Krşı:ıa hakkında h�kayeler uydurarak okuyucuları Krşı:ıa'nın 
öğretilerinden saptırırlar. insanlar, burada bu gibi saptırmalara karşı 
uyarılmaktadır. Kişi, Arjuna'dan rnüritliğin ne dernek olduğunu 
öğrenmeli ve böylece Srimad Bagavad,gitii'nın büyük biliminden 
yararlanmalıdır. 
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arjuna uvaca 
aparariı bavato janma 

param janma vivasvatah 
katham etad vijiiniyariı 

tvam adau proktavan iti 

arjuruıl). uvaca-Arjuna şöyle dedi; aparam-küçük; bavatah-Senin; 
janma-doğum; param-yüce; janma-doğum; vivasvata�-güneş 
i lahının;  katham-nas ı l ;  etat- b u ;  vijılniyılm-anlıyacağım; 
tvam-Sen; adau-başlangıçta; proktavıln-öğrettiğini; iti-böylece. 

CEVİRİ 
Arjuna sordu: Güneş ilahı Vi�asvan Senden önce doğµıuş. Öyleyse, 
bu bilimi başlangıçta ona öğrettiğini nasıl bilebilirim? · 

ACIKLAMA 
Arjuna, Tanrı tarafından kab�l edilmiş bir rnürid olarak nasıl olur da 
Krşı:ıa'nın sözlerine inanmaz? Çünkü, Arjuna burada kendisi için 
değil, fakat Tanrının Yüce Şahsına inanrnıyanlar için, veya Krşı:ıa'yı 
Tanrının Yüce Şahsı olarak kabul etrniyenler için, sanki kendisi 
Krşı:ıa'dan, veya Tanrının Yüce Şahsından habersizmiş gibi bu konuyu 
soruşturmaktadır. Onuncu Bölümde anlaşılacağı gibi, Arjuna, 
Krşı:ıa'nın herşeyin kaynağı olan Tanrının Yüce Şahsı olduğunu ve 
aşkınlık bakımından söylenecek en son söz olduğunu çok iyi biliyordu. 
Tabii ki, Krşı:ıa aynı zamanda Devaki'nin oğlu olarak bu dünyaya 
gelmişti. Ebediyen özgün şahsiyet olan Tanrının Yüce Şahsı Krşı:ıa'nın 
nasıl olup da değişmeden kalabildiğini anlamak sıradan beşerler için 
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oldukça zordur. Bu bakımdan, otorite olarak Krşı:ıa'nın bu konuyu 
açıklığa kavuşturması için Arjuna, Krşı:ıa'dan önce bu soruyu ortaya 
atmaktadır. Şeytani kişilerin redddetmesine rağmen, Krşı:ıa sadece 
ş imdi değil, zamanın başlangıcından beri bütün dünya tarafından 
kabul edilen en yüce otoritedir. Hemeyse, Krşı:ıa, Kendisine sürekli 
olarak sataşan şeytani kişiler, ve onların izinden gidenler tarafından 
tasvir edilmeden önce O, Kendisini tasvir etsin diye Arjuna, burada 
herkes tarafından otorite olarak kabul edi len Krşna'ya bu soruyu 
yöneltmektedir. Krşı:ıa bil imini bilmek herkesin yararınadır. Bu 
bakımdan Krşı:ıa, Kendisi hakkında konuştuğu zaman bu konuşma 
bütün dünyanın hayrına olur. Krşı:ıa'nın kendisi hakkında yaptığı 
açıklamalar şeytani kişilere acayip gelebilir, cünkü onlar Krşı:ıa'yı hep 
kendi görüş açı larına göre bilirler, fakat Krşı:ıa' ya bağlanmış kişiler 
Krşı:ıa tarafından yapılan açıklamaları bütün kalpleriyle kabul ederler. 
Adanmış kullar, Krşı:ıa hakkında daima daha fazla şey bilmek istedikleri 
için Krşna'nın bu otoriteli açıklamalarına her zaman saygı gösterirler. 
Krşna'yı  sıradan bir insanmış gibi gören ateistler, bu yolla Onun 
üstün insan olduğunu, sac, cid, ananda, vigraha, yani bilgi ve saadetin 
ebedi sureti olduğunu , aşkın olduğunu ve maddi doğanın hal ve 
hakimiyetinin ve zaman ve mekanın etkisinin üzerinde yer a ldığını 
öğrenirler. Arjuna gibi Krşr:ı.a müridleri Krşı:ıa'nın aşkın konumu 
hakkında her türlü yanlış anlamalardan uzaktır. Arjuna'nın Tanrıya 
bu soruyu sormasındaki amaç, Krşı:ıa'yı maddi doğanın hallerine hedef 
olan sıradan bir insanmış gibi gören ateistlerin bu görüşünü bertaraf 
etmektir. 

5 
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sri-bagavan uvaca 
bahüni me vyatitani 

janmiini tava carjuna 
tany aham veda sarvaryi 

na tvariı vettha parantapa 

sri-bagavan uvaca-Tanrının Şahsı şöyle ded i ;  bahüni-bircok; 
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nıe-Benim; vyatit[ıni-geçmiş; jannıani-doğumlar; tava-senin; 
ca-ve ; arjuna-Ey Arjuna; tani--onlar ; aham-Ben; veda-bil; 
sarvaDi-bütün; na-değil; tvam-sen; vettha-bil ;  parantapa-Ey 
düşmarnrn zapteden. 

CEVİRİ 
Tanrının Şahsı şöyle dedi: Senin ve Benim geçmişteki 
doğumlarımızın hepsini Ben hatırlarım, fakat sen hatırlıyamazsın, 
Ey düşmanını zapteden! 

ACIKLAMA 
Tanrının çeşitl i  enkamasyonları hakkında Brahnıa-sariıhita1dan 
(5 .33) şu bilgileri alabiliriz: 

advaitam acyutam anadim ananta-rüpam 
adyam purar)a-puru.şam nava-yauvanam ca 

vedesu durlabham adurlabham atma-baktau 
govindam adi-pur�am tam aham bacami 

"Özgün şahıs (mutlak ve düşmez, başlangıcı olmayan) Tanrının Yüce 
Şahsı Govinda1ya (Krşr:ıa) ibadet ederim. O, sonsuz suretlere yayılmış 
olmasına rağmen yine aynı özgünlüktedir ve en yaşlı olmasına rağmen 
daima gençlik tazeliğiyle onaya çıkar. Tanrının bu ebedi, saadet dolu, 
ve herşeyi bilen suretleri genellikle en iyi Yedik alimleri tarafından 
anlas ı labil ir, fakat bu suretler sadece saf müridler tarafından 
görüiebilir." 

Brahma-sariıhita1da (5 .39) aynı zamanda şunlar da belirtilir: 

ramadi-mürtişu kala-niyamena tişthan 
nanavataram akarod buvanesu kintu 

krşr)a� svayam samabhavat para� puman yo 
govindam adi- puruşam tam aham bacami 

"Rama, N rsiriıha gibi enkarnasyônlarıyla, ve diğer enkamasyont;:ı.rıyla 
çeşitli zamanlarda beliren, fakat Krşı:ıa olarak bilinen Tanrının üzgün 
Şahsı ve Şahsen enkame olan Tanrının Yüce Şahsı Govinda1ya 
(Krsna) ibadet ederim." 

\İ�dalar1da belinildiğine göre, Tanrı bir olmakla beraber, Kendisini 
sayısız suretlerde tezahür ettirir. O, rengini değiştimesine rağmen 
yine aynı kalan vaidurya taşı gibidir. Onun bütün bu suretleri Veda 
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öğrenimiyle değil, fakat sadece saf ve sade müridler tarafından 
anlaşılabilir ( vede şu durlabham adurlabham aıma,baktau ) .  Arjuna gibi 
müridler Tanrının daimi refakatçileridirler ve Tanrının her dünyaya 
inişinde bu refakatçi müridler de çeşitli kapasiteleriyle Ona hizmet 
etmek üzere dünyaya gelirler. Arjuna bu müridlerden biridir, ve Rab 
Krşı:ıa, güneş ilahı Vivasvan'a milyonlarca yıl önce Bagavad,gitii'yı 
naklettiği zaman Arjuna'nın farkl ı  bir kapasiteyle orada bulunduğunu 
bu dörtlükten anlıyabiliriz. Fakat, Tanrı ile Arjuna arasındaki fark, 
Arjuna'nın hatırlıyamadığı olayları Tanrının hatırlamasıdır. işte, 
Herşeye Kadir Tanrı ile Onun öz parçası olan canlı varlık arasındaki 
fark budur. Arjuna'ya burada düşmanını zapteden şanlı kahraman 
d iye h i tap ed i lmes ine rağmen o, geçmiş yaşamlarını 
hatırlıyamamaktadır. Bu bakımdan, canlı varlık maddi ölçülere göre 
her nekadar büyük olursa olsun Yüce Tanrıya asla eşit olamaz. Tanrının 
daimi refakatçisi olan kişi kesinlikle özgürdür, fakat Tanrıya eşit 
değildir. Tanrı, Brahma,sariıhita'da acyuta, yani "düşmez" olarak 
betimlenir ve bu tanımlama, maddeyle ilişki içindeyken bile Onun 
asla unutkanlığa düşmediğini belirtir. Bu bakımdan, canlı varlık 
Arjuna kadar özgür olsa bile Tanrıya her bakımdan asla eşit olamaz. 
Arjuna, Tanrının müridi olmasına rağmen Tanrının özelliğini bazen 
unutmaktadır, fakat bir mürid kutsal bir lütuf vasıtasıyla Tanrının 
düşmezlik durumunu anlıyabilirken, adanmamış şeytani bir şahıs 
Tanrının bu aşkın özelliğini anlıyamaz. Sonuç olarak, Gitii'daki bu 
tasvirlerin şeytani beyinler tarafından anlaşılamıyacağını belirtebiliriz. 
Krşı:ıa milyonlarca yıl önce Kendisi tarafından icra edilen olayları 
hatırlarken, Krşı:ıa ile aynı ebedi özelliğe sahip olan Arjuna bu olayları 
hatırlıyamamaktadır. Burada, canlı varlığın vücut değiştirdigi için 
herşeyi unuttuğunu, fakat Tanrının, sac,cid,ananda vücudunu hiç 
değiştirmediği için herşeyi hatırlayabildiğini belirtmekte yarar vardır. 
O, advaitadır, yani Onun, vücudu ile Kendisi arasında hiçbir fark 
yoktur. Onunla ilişkili olan herşey canlıdır, fakat koşullanmış ruh 
vücudundan farklıdır. Tanrının vücudu ve Kendisi birbirinden farksız 
olduğu için O, maddi platforma indiği zaman bile Onun konumu 
sıradan canlı varlıkların konumundan her zaman farklıdır. Gelecek 
maddede Tanrı tarafından izah edileceği gibi, şeytani kişiler kendilerini 
Tanrının bu aşkın doğasına göre düzeltemezler. 
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ajo 'pi sann avyayatma 
bütö.nii.m i.SVaro 'pi san 

prakrtiriı svö.m adhişthiiya 
sambhavö.my ö.tma-mö.ya ya. 

4.6 

aja�---doğrnamış; a p i-olmakla beraber ;  s an-olurum; 
avyaya-bozulmaksızın; ö.tmö.-vücut; büta.niim---doğmuş olan herkes; 
isvara�-Yüce Tanrı ;  api-olmakla beraber; san-olurum; 
prakrrim-aşkın surette; svö.m-Kendimin; adhişPuiya-bu durumda; 
sambhaviimi-enkame olurum; iitma�mö.yayii---dahili enerjimle. 

CEVİRİ 
Doğmamış olmama rağmen, ve aşkın vücudumun asla 
bozulmamasına rağmen yine de her çağda özgün aşkın suretimle 
ortaya çıkarım. 

ACIKLAMA 
Tanrı burada Kendi doğumun® özel ayrıcalığından bahsetmektedir; 
O, sıradan bir insan gibi ortaya çıksa bile geçmiş doğumları dahil 
olmak üzere herşeyi hatırlar, fakat sıradan bir insan bir kaç saat önce 
bile ne yaptığını hatırlıyarnayabilir. Birisine, bir gün önce aynı vakitte 
ne yaptığı sorulsa, bu soruya hemen cevap vermesi oldukça zor olur. 
Bir gün önce aynı vakitte ne yaptığını hatırlıyabilmek için hafızasını 
zorlaması gerekir. Fakat, buna rağmen insanlar bazen Tanrı olduklarını 
iddia ederler. Bu gibi anlamsız iddialara inanıp kanmamalıyız. Tanrı 
burada prakrtisinden, yani suretinden bahsetmektedir. Prakrtinin 
anlamı "doğa", veya svarüpadır, yani "kişinin kendi sureti"dir. 
Tanrı, Kendi vücudunda belirdiğini söylemektedir. O, sıradan bir 
canlının bir vücuttan d iğerine vücut değiştirmesi gibi vücut 
değiştirmez. Koşullanmış bir ruh, şimdiki yaşrnında belli bir vücuda 
sahip olmuş olabilir, fakat bir sonraki doğumunda farklı bir vücuda 
sahifı olacaktır. Canlı varlıklar maddi dünyada belli bir vücuda sahip 
deği lerdir, fakat bir vücuttan diğer bir vücuda transfer olup dururlar. 
Fakat, Tanrı bir vücuttan diğer bir vücuda geçmez. O, her nezaman 
ortaya çıkarsa çıksın dahili kudretiyle aynı özgün vücudunda ortaya 
çıkar. Birbaşka deyişle, Krşı:ı.a, flüt tutan iki eliyle, yani ebedi ve 
özgün suretiyle ortaya çıkar. O, bu maddi dünyadan kirlenmiyen ve 
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tarnamiyle ebedi olan vücuduyla bu dünyaya gelir. Aynı aşkın vücutta 
ortaya çıkmasına ve evrenin efendisi olmasına rağmen O, sıradan bir 
canlıymış gibi doğum yoluyla dünyaya gelir. Vücudu maddi bir vücut 
gibi bozulup yaşlanmamasına rağmen O, çocukluktan ergenliğe, ve 
ergenlikten gençlik dönemine geçer. Fakat, şaşırtıcı bir şeki lde 
gençliğin ötesinde yaşlanmaz. Kurukşetra savaşı sırasında evde Onu 
bekleyen b irçok yetişkin çocuğu vardı ;  birbaşka deyişle, O, maddi 
hesaplara göre oldukça yaş l ı  olmalıydı.  Fakat O, hala yirmi, veya 
yirmibeş yaşlarındaki bir genç gibi görünmekteydi. Krşı:ıa'nın hiçbir 
yaşlı resmi yoktur, çünkü O, geçmişte, şimdiki zamanda, ve gelecekte 
de en yaşlı kişi olmasına rağmen asla bizim gibi yaşlanmaz. Onun ne 
vücudu, ne de zekası bozulur, veya değişim gösterir. Demek ki, maddi 
dünyaya inmesine rağmen O, yine aynı, doğmamış olan, saadet ve 
bi lginin ebedi  sureti ve aşkın zekası, ve vücudunda değişmeden 
kalandır. Aslında, Onun ortaya çıkışı ve ortadan kaybolması, tıpkı 
güneşin doğuşu, göğü katetmesi, ve gözden kaybolması gibidir. Güneşi 
göremediğimiz zaman onun ufukta olduğunu zannederiz. Asl ında 
güneş yerli yerinde durmaktad ır, fakat yanılabilen ve yetersiz olan 
duyu larımızla güneşin gökte belirmesini ve kaybolmasını hesaplarız. 
Ve Rab Krşı:ıa'nın belirişi ve kayboluşu sıradan canlı varlıklarınkinden 
farklı olduğu için bu, Onun ebedi dahili kudreti vasıtasıyla saadet 
bi lgisi i le  dolu olduğuna ve maddi doğadan asla kirlenmediğine 
delalettir. Tanrının Yüce Şahsının, hiç doğmamış olmasına rağmen 
çeşitl i  tezahürlerini gerçekleştirmek üzere doğarak ortaya ç ıktığı 
Vedalar tarafından da onaylanır. Tanrının doğuyor gibi görünmesine 
rağmen vücut değiştirmediği gerçeği bazı ek Yedik l iteratürler 
tarafından onaylanır. Bagavatam'da, altı  çeşit tam zenginliğin 
mükellefliğiyle ve dört koluyla Narayaı:ıa olarak belirip annesine 
göründüğü anlatı lır. Onun özgün ebedi suretinde görünmesi, Onun 
canlı varlık lara bahşettiği sebepsiz insafıd ır, cünkü böylece, 
gayrişahsiyetçi lerin yaptığı gibi, insanların Tanrının sureti hakkında 
yanlış tahminlerde ve zanlarda bulunmasını önliyerek Yüce Tanrıyı 
olduğu gibi düşünmelerine fırsat tanımıştır. Vi5va�kosa sözlüğüne göre, 
maya, veya atma maya sözcüğü, "Tanrının sebepsiz insafı" anlamına 
gelir. Tanrı ,  geçmişte yer alan her dünyaya inişinin bil incindedir, 
fakat sıradan canlı varlıklar yeni bir vücuda geçtikleri anda bir önceki 
vücutlarında yaptıkları faaliyetlerin hepsini unuturlar. O, bütün canlı 
varlıkların Efendisidir, çünkü O, bu dünyadayken insanlar tarafından 
başarı lamıyacak şahanelikte insan üstü faaliyetler gerçekleştirmiştir. 
Bundan dolayı Tanrı hep aynı Mutlak Hakikattir ve Onun, sureti 
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i l e  Kendisi arasında, veya niteliği ile vücudu arasında hiçbir fark 
yoktur. Bu noktada, Tanrının bu dünyaya neden gelip gittiği sorusu 
aklmuza takılabilir. Bu konu ise bir sonraki dörtlükte açıklanacaktır. 
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yadii yada hi darmasya 
glanir havari hharata 

abhyutthanam adharmasya 
tadatmiinariı srjamy aham 

yada yada-her nezaman ve her nerede ;  hi-kesinlikle; 
darmasya-dlnin; g!ani�-ihtilaf; havari-tezahür olur; hharata-Ey 
Bharata'nın torunu; abhyutthanam-baskın; adharmasya-dinsizliğin; 
tadii---o zaman; atnıiinam-benlik; srjami-tezahür; aham-Ben. 

CEVİRİ 
Her nerede ve her nezaman dini uygulamalar azalır ve dinsizliğin 
hakimiyeti artarsa işte o zaman bu dünyaya şahsen inerim, Ey 
Bharata'nın torunu. 

ACIKLAMA 
Burada kullanılan Sanskrit sö�cük srcami önemlidir. Srcami sözcüğü 
"yaratılış" anlamında kullanılmış olamaz, çünkü bir önceki dörtlüğe 
göre, Tanrının bütün suretleri ebediyen var olduğu için Onun sureti 
veya vücudu yaratılmamıştır. Bu bakımdan, srcami, "'Tanrının Şahsen 
ve olduğu gibi tezahür etmesi" anlamına gelir.Tamı belli bir programa 
göre , veya Brahma'nın bir günündeki yedinci Manu'nun 
yirmisekizinci çağı olan Dvapara-yuga'nın sonunda ortaya çıkmakla 
beraber, Onun bu gibi kural ve şartlara bağlı kalma mecburiyeti 
yoktur, çünkü O, Kendi iradesine göre çeşitli şekillerde hareket etmek 
bakımından tamamiyle özgürdür. Bu bakımdan, her nezaman dinsizlik 
dünyaya hakim olmaya başlar ve hakiki din kaybolursa O, Kendi 
iradesiyle dünyaya iner. Dini ilkeler Vedalar'da belirtilmiştir ve 
Vedalar' ın kurallarını tam anlamıyla icra etme konusunda ortaya 
cıkan uyuşmazlıklar kişiyi dinsiz yapar. Bagavatam'da belirtildiği gibi, 
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bu ilkeler Tanrının kanunlarıdır. Sadece Tanrı dtni bir sistem ortaya 
koyabilir. Vedalar, özgün olarak Tanrının Şahsen Brahma'nın 
kalbinden konuşması olarak kabul edilir. Demek ki, damıa ilkeleri, 
veya din, Tanrının Yüce Şahsının emirleridir ( dannariı tu sıikşad 
bagavat,praryitam ). Bagavad,gitıi'da bu ilkeler açıkça belirtilir. Vedalar' ın 
amacı, Yüce Tanrının emirleri altında bu ilkeleri yerleştirmektir; ayrıca 
Tanrı, en yüce dtni ilkenin Tanrıya teslim olmak olduğunu Gita'nın 
sonunda belirtir. Yedik ilkeler kişiyi Ona doğru tam bir teslimiyete 
iter ve bu ilkeler her nezaman şeytani kişiler tarafından tahrip edilirse 
Tanrı ortaya çıkar. Bagavatam'dan anladığımıza göre, Vedalar' ın 
otoritesi bahane edilerek materyalistler tarafından kötüye kullanıldığı 
ve materyalizmin arttığı bir sırada Rab Buda, Kfşı:ıa'nın enkarnasyonu 
olarak belirmiştir. Vedalar'da hayvan kurban edilmesiyle ilgili olarak 
bazı kısıtlayıcı kurallar bulunmasına rağmen, şeytani eğilimlere sahip 
bazı kişiler o sıralarda Yedik ilkelere aldırmaksızın hayvan kurban 
etmekteydiler. Bütün bu saçmalığa son vermek ve şiddet karşıtı Yedik 
ilkeleri yerleştirmek üzere Rab Buda ortaya çıkmıştır. Demek ki, her 
avatar, veya Tanrı enkamasyonunun belli bir misyonu vardır ve 
kutsal metinlerde onlardan bahsedilir. Kutsal metinlerde belirtilmeyen 
hickimse avatıir olarak kabul edilmemelidir. Tanrı her zaman 
Hindistan'da ortaya çıkmaz. O, her nerede ve her nezaman olursa 
olsun istediği zaman kendisini tezahür ettirir. Her enkarnasyonunda, 
belli  koşullar altındaki belli kişilerin anlıyacağı şekilde dinden 
bahseder. Fakat misyon aynıdır. Bu misyon insanları Tanrı şuuruna 
ulaştırmak ve dini i lkelere uymalarını sağlamak. Bazen Kendisi gelir 
ve bazen de oğlu , veya hizmetçisi gelir, bazen de kılık değiştirerek 
hakiki temsilci olarak Kendisi gelir. 

Bagavad,gita'nın ilkeleri Arjuna'ya anlatılmıştı, çünkü o, dünyanın 
diğer yerleri�deki sıradan beşerlere oranla oldukça yüksek bir 
seviyedeydi. iki artı ikinin dört etmesi, bir matematik ilkesi olarak 
ilk okulda da aynıdır üniversitede de aynıdır. Ancak, basit ve yüksek 
matematik hala mevcuttur. Demek ki ,  Tanrının bütün 
enkamasyonları aynı ilkeleri öğretir, fakat farklı çevre koşullarına 
göre bu öğretiler alçak ve yüksek seviyelerde öğretilir. Sonradan izah 
edileceği gibi, yüksek din ilkeleri dört emrin ve sosyal yaşamın dört 
halinin kabul edilmesiyle başlar. Enkamasyon misyonunun bütün 
amacı Krşı:ıa şuurunu her yerde uyandırmaktır. Bu şuur sadece farklı 
koşullar altında tezahür eder ve tezahür etmez. 
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paritrat)ii.ya siülhüniiriı 
vinii.Saya ca duşkrt.am 

damıa,sariısthiipaniirthaya 
sambhavami yuge yuge 

4.8 

pari.traryQ.ya-kurtu  lu ş  iç in ; s&lhüniim-adanmıs kulların; 
viniifüya- imha etme k  iç in ;  ca-ve; duşkrtam-· alçakların; 
damıa-dini i lke le r ;  sariısthiipana,arthaya-yeniden kurmak; 
sambhavami-beliririm; yuge----çağ; yuge----çağ. 

CEVİRİ 
İyileri kurtarmak, kötüleri imha etmek ve dini ilkeleri yeniden 
yerleştirmek üzere her çağda ortaya çıkarım. 

ACIKLAMA 
Bagavad,git.a'ya göre, siülhu (kutsal adam) Krşı:ı.a şuurundadır. Kişi 
dinsiz birisiymiş gibi görünebilir, fakat eğer tam ve bütün bir Krşı:ı.a 
şuuru niteliğine sahipse o kişinin bir siülhu olduğu anlaşılmalıdır. Ve 
duşkrt.am sözcüğü, Krşı:ı.a suuruna aldırış etmeyenler içindir. Bu gibi 
kişiler, yani duşkrt.amlar dünyevi bir tahsille süslenmiş olasalar bile 
budala ve alçak insanlar olarak tasvir edilirler; bunun yanısıra, iyi bir 
eğitim ve kültüre sahip olmamasına rağmen yüzde yüz Krşı:ı.a şuuruyla 
meşgul olan birisi siülhu olarak kabul edilir. Ateistlere göre, Ravana 
ve Kamsa gibi şeytanları imha ettiği gibi, şeytanları imha etmek için 
Yüce Tanrının bu dünyaya gelmeye ihtiyacı yoktur. Şeytanları imha 
etmekle görevli birçok Tanrı temsilcisi vardır. Fakat, Tanrı özellikle 
şeytani kişiler tarafından sürekli rahatsız edilen müridlerini teskin 
etmek için bu dünyaya iner. Mürid, akrabası bile olsa şeytani kişi 
onu rahatsız eder. Prahlada Maharaj , Hiranyakasipu'nun oğlu 
olmasına rağmen babasının zulmüne uğramıştır; Devaki, Krşı:ı.a'nın 
annesi olmasına rağmen Karnsa'nın kızkardeşiydi, Krşı:ı.a onların 
çocuğu olduğu için o, ve kocası Vasudeva, Karnsa'nın zulmüne 
uğramışlardır. Bunun için Krşı:ı.a, Karnsa'yı öldürmekten çok öncelikle 
Devaki'yi kurtarmak amacıyla ortaya çıkmıştır, ancak her iki olay da 
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aynı -zamanda olmuştur. Bu bakımdan, burada anlatıldığına göre Tanrı, 
gerek müridini kurtarmak, gerekse şeytanları imha etmek için çeşitli 
enkamasyonlarla ortaya çıkar. 

Krşl)adasa Kavi raj a' nın Caitanya,caritamrıa' daki (Madhya 
20.263. 264) şu sözleri bu enkamasyon ilkelerini şöyle özetler: 

srşti,hetu yei mürti tyrapafıce avatare 
sei i5vara,mürti 'avata.ra 'nama dare 

miiyatita paravyome sabara avasthana 
visve avatari 'dare 'avatara 'nama 

"Avatar, yani Tanrının enkamasyonu, maddi tezahür için Tanrının 
krallığından iner. Tanrının Şahsının bu belli suretine enkamasyon, 
veya avatar adı verilir. Bu enkamasyonlar ruhsal dünyada, yani 
Tanrının krallığında yerleşiklerdir. Maddi yaratılışa indikleri zaman 
avatar adını alırlar." 

Puruşavatarlar, gunavatarlar, lilavatarlar, saktiavesa avatarlar, 
manvantara avatarlar ve yugavatarlar olmak üzere çeşitli avatarlar 
mevcuttur ve belli bir programa göre evrenin çeşitli yerlerinde ortaya 
çıkarlar. Fakat, Rab Krşl)a bütün avatarların kaynağı olan esas Tanrıdır. 
Rab Sri Krşl)a, Onu özgün Vmdavan eğlencelerinde görmeye can 
atan saf müridlerinin arzularını tatmin etmek amacıyla bu dünyaya 
iner. Bu bakımdan, Krşl)a avatarın esas amacı, daima Onu düşünen 
müridlerini memnun etmektir. 

Tanrı, Kendisini her çağda enkame ettiğini söyle�ektedir. Bunun 
anlamı, Tanrı, Kali Çağında da Kendisini enkame edecek demektir. 
SrimaJ,Bagavatam'da belirtildiğine göre, Tanrının Kali Çağındaki 
enkamasyonu, saiıkirtan hareketiyle (Tanrının kutsal isminin toplu 
halde zikredilmesi)  Krşl)a'ya ibadet edilmesini öğreten ve Krşl)a 
şuurunu bütün Hindistana yayan Rab Caitanya Mahaprabhu'dur. 
Onun belirttiğine göre, bu sankirtan kültürü, köyden köye ve şehirden 
şehire bütün dünyaya yayı lacaktır. Tanrının Şahsı Krşl)a'nın 
enkamasyonu olan Rab Çaitanya, Upanişadlar, Mahabharata ve 
Biigavatam gibi kutsal metinlerin gizli bölümlerinde üstü kapalı olarak 
tasvir edilmiştir. Rab Krşl)a'nın müridleri Rab Çaitanya'nın sankirtan 
hareketine çok düşkündürler. Tanrının bu avatiir enkamasyonu 
kötüleri öldürmez, fakat sebepsiz insafı ile onları kurtarır. 

9 
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janma kamuı ca me divyam 
evariı yo vetti tattvatah 

tyaktva deham punar janma 
naiti mam eti so 'rjuna 

4.9 

janma-doğ u m ;  karma-çal ışma ; ca-de-da ;  me-Benirn; 
divyam-aşkın ;  evam-bu g ib i ;  yalı-olan k iş i ;  vetti-bilir; 
tattvatah-gerçekte; tyaktva-bir tarafa bırakır; deham-bu vücudu; 
punc0-tekrar; janma---doğum; na-asla; eti-ulaşır; marn-Bana; 
eti-ulaşır; sah-o; arjuna-Ey Arjuna. 

CEVİRİ 
Benim belirişimin ve faaliyetlerimin aşkın doğasını bilen kişi, 
vücudunu terkettikten sonra bu maddi dünyada tekrar doğmaz 
ve Benim ebediyet yurduma girer. 

ACIKLAMA 
Tanrının ebedi yurdundan inişi altıncı dörtlükte izah edilmişti. 
Tanrının Şahsının belirrnesindeki hakikati anlayabilen kişi maddi 
bağlardan kurtulmuş dernektir ve bundan dolayı, maddi vücudunu 
terkeder terketrnez Tanrının krallığına hemen geri döner. Canlı 
varlığın maddi bağlardan böylesine bir özgürlüğe kavuşması hiç de 
kolay değildir. Gayrişahsiyetçiler ve yogiler birçok zorluklardan ve 
birçok doğumlardan sonra bu özgürlüğe kavuşurlar. Onların, Tanrının 
gayrişahsi brahmajyoti sine dalarak elde ettikleri özgürlük tam değildir 
ve bu maddi dünyaya geri dönme riskini taşır. Fakat, Tanrının 
vücudunu ve faaliyetlerini anlıyan adanmış kişi vücudunu terkettiği 
zaman Tanrının yurduna geri döner, ve bu maddi dünyaya bir daha 
geri dönmez. Brahma-sariıhita'da (5 .33)  belirtildiğine göre, Tanrının 
birçok sureti ve enkamasyonu vardır: advaitam acyutam anadim ananta
rüpam. Tanrının birçok aşkın sureti olmasına rağmen bunların hepsi 
de bir ve aynı Tanrının Yüce Şahsıdır. Bu hakikat dünyevi alimler 
ve deneyimci filozoflar tarafından anlaşılamamasına rağmen, kişi bu 
hakikati inanarak anlamalıdır. Vedalar 'da belirtildiğine göre (Puruşa
bodhini Upanişad) :  
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bakta,vyapi hydy antar,atma 

"Tek Tanrının Yüce Şahsı, saf ve sade rnüridleriyle ilişkili olarak 
çeşitli aşkın suretler içerisinde ebediyen meşguldür." Bu Yedik öğreti 
Gitii'nın bu dörtlüğünde Tanrı tarafından şahsen onaylanmaktadır. 
Tanrının Yüce Şahsının ve Vedalar'ın otoritesinin gücüne dayanarak 
bu hakikati kabul eden ve felsefi tahminlerle vaktini boşa harcamıyan 
kişi özgürlüğün en üst mükemellik seviyesine ulaşır. Kişi sadece bu 
iman hakikatini kabul ederse şüphesiz özgürlüğe ulaşır. Yedik öğreti 
tat tvam asi burada uygulanmaktadır. Rab Krşı:ıa'yı Yüce Tanrı olarak 
anlıyan, veya Tanrıya "Sen Tanrının Şahsı Yüce Brahmansın" diyen 
kişi kesinlikle bir an önce özgürlüğüne kavuşur ve bu kişinin, sonunda 
Tanrıyla aşkın beraberliğe ulaşması garantidir. Birbaşka deyişle, 
Tanrının böylesine imanlı bir müridi mükemmelliğe ulaşır ve bu 
konu aşağıdaki Yedik iddia ile şöyle onaylanır: 

tam eva viditvati mytyum eti 
nanya� pantha vidyate , yanaya 

"Kişi, sadece Tanrıyı, Tanrının Yüce Şahsını bilerek doğum ve 
ölümden özgürlüğün mükemmell ik seviyesine u laşır ve bu 
mükemmelliğe ulaşmanın başka bir yolu yoktur ."  ( Sveta.Svatara 
Upanişad 3 .8 ) .  Bundan başka bir altem3tifin olmamasının anlamı, 
Rab Krşı:ıa'yı Tanrının Yüce Şahsı olarak anlamıyan kişinin cehalet 
halinde olmasıdır ve sonuç olarak, dünyevi alimliğine göre Bagavad, 
gita'yı yorumlayarak, veya bal kavanozunun dışını yalıyarak hiçkimse 
selamete ulaşamaz. Bu gibi deneyci filozoflar maddi dünyada önemli 
roller oynayabilirler, fakat özgürlüğe ulaşmaya müsait değillerdir. Bu 
gibi pohpohlanmış dünyevi alimler Tanrı müridinin sebepsiz insafını 
beklemelidirler. Bundan dolayı kişi, iman ve bilgi ile Krşı:ıa şuurunu 
edinmeli ve bu yolla mükemmelliğe ulaşmalıdır. 

� �1'1(1qijl � �ltlctıtı�ıaı: 1 1 9 o ı ı 

vita'faga,baya,krodha 
man,maya marn upasrica� 

bahavo jfüina,tapasa 
pütii mad,bavam agatah 
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vita-b irşeyden kurtulmak; raga-bağımlı l ık; baya-korku; 
krodlüih-ve öfke; maHnaya-tarnarnen Bende; marn-Benim içimde; 
upasriti0-tam o larak yerleşmiş bulunmak ; bahavah.-birçok; 
jiüina- b i l g i n i n ;  tapa.sa-kefaretle ; püti0-armmak ; mat� 
bavam-Benim aşkın sevgim; agati0-kavuştu. 

CEVİRİ 
Bağımlılıktan, korkudan ve Öfkeden özgür olarak Bana tamamen 
garkolan ve Bana sığınan birçok kişi, geçmişte Benim bilgim ile 
arındı ve böylece Benim aşkın sevgime kavuştu. 

ACIKLAMA 
Yukanda tasvir edildiği gibi, maddenin etkisinde olan kişilerin Yüce 
Mutlak Hakikatin şahsi özelliğini anlamaları çok zordur. Genel olarak 
vücutsal yaşam kavramına bağh olan kişiler materyalizme öylesine 
dalmışlardtr ki, Yüce Tanrının bir şahıs olduğunu anlamak onlar 
için hemen hemen imkansızdır. Bu gibi materyalistler, bozulmaz, 
bilgi dolu ve ebediyen saadet dolu bir aşkın vücudun varlığım hayal 
bile edemezler. Maddi kavramdaki vücut bozulabilir, cehalet doludur 
ve tamamiyle bir dert yüküdür. Bu bakımdan, Tanrının Şahsi sureti 
hakkında birşeyler duyan halkın aklına genellikle maddi vücut kavramı 
gelir. Bu gibi materyalistlere göre, maddi tezahürün devasa sureti 
yücedir. Sonuç olarak, onlar Yüce Tannyı gayrişahsi olarak kabul 
ederler. Materyalizme çok fazla dalmış olduklan için, maddeden 
özgürlüğe kavuştuktan sonra da şahsiyetlerinin devem etmesi kavramı 
onlan korkutur. Ruhsal yaşamda da bireysellik ve şahsiyet olduğunu 
öğrendikleri zaman tekrar şahıs olmaktan korkarlar ve gayrişahsi 
hiçlikle bir olmayı tercih ederler. Onlar genel olarak canh varlıklan, 
bir süre kumsalda kaldıktan sonra denize tekrar geri dönen köpüklere 
benzetirler. Bireysel şahsiyet olmaksızın ruhsal varoluşta ulaşılacak 
en yüce mükemmellik budur. Ruhsal varoluşta mükemmel bilgiden 
yoksun olmak yaşamın korku verici bir safhasıdır. Daha beteri, ruhsal 
varoluşu hiç anhyamayanlar da vardır. Çeşitli teoriler tarafından 
şaşkınhğa düşen ve çeşitli felsefi tahminlerle yalanlanan bu gibi kişiler, 
tiksinmeye, veya öfkeye kapılarak yüce bir sebebin olmadığına ve 
herşeyin sonunda. bir hiç olduğu sonucuna vanrlar. Bu gibi kişiler 
hastahkh bir yaşam durumundadır. Bazı kişiler maddeye çok bağımh 
oldukları için manevi yaşama aldırmazlar, bazıları yüce manevi sebeple 
bir olmak isterler ve bazılan da hiçbirşeye inanmıyarak, umutsuz bir 
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halde her türlü manevi tahmine öfkelenirler. Bu sonuncu tip insan 
gene l l ik le  a lko le ,  v e ya uyuşturucuya s ığ ınır  ve  gördüğü 
halusinasyonları ruhsal görüntüler olarak kabul eder. Manevi yaşamı 
ihmal etmek, şahsını ruhsal kimliği ile tanımaktan korkmak, ve 
yaşamdaki sürtüşmelerden kaynaklanan hiçlik kavramı olmak üzere 
maddi dünyaya bağ l ı l ığ ın bu üç aşamasından kişi  kendisini 
kurtarmalıdır .  Yasamın maddi kavramının bu üc asamasından 
kurtulmak isteyen kişi, deha sahibi bir manevi öğret�enin rehberliği 
altında disiplinli bir şekilde adanmış yaşamın ilkelerini uygulamalıdır. 
Adanmış yaşamın son mertebesine bava, veya Tanrıya duyulan aşkın 
ask adı verilir. 

· Adanmış hizmet bilimi Bakti-'rasö.mrta-sindhu'da ( 1 .4. 1 5 - 1 6) şöyle 
anlaçılır: 

adau 5radillıa. tatah sadhu
sango 'tha bacaoo-kriya 

tato 'nartha-niwttih syö.t 
taw niştha. rucis tatah 

athö.saktis tato bö.vas 
tata� premiibhyudaı1cati 

sa.dhaka.nö.m ayam premryah 
pra.durbha.ve bavet kramah 

"Kişi, başlangıçta benlik idraki için arzulu olmalıdır. Bu arzu, kişiyi 
ruhsal bakımdan ilerlemiş kişilerle bir araya gelme safhasına getirir. 
Bir sonraki safhada ise kişi , yükselmiş bir manevi öğretmen tarafından 
inisiye edilir ve onun öğretileri altında adanmış hizmetteki gelişimine 
başlar. Ruhsal bir uzmanın rehberliği altında adanmış hizmet icra 
eden kişi bütün maddi bağırp.lılıklardan kopar, benlik idraki sağlamlaşır 
ve Tanrının Mutlak Şahsı Srı Krşı:ıa hakkında bilgi edinmenin tadına 
varır. Bu tat alış kişiyi, Tanrıya duyulan aşkın sevginin başlangıc 
safhası olan havada olgunlaşan Krşı:ıa şuuruna gitgide daha bağımlı 
olmaya iter. Tanrıya duyulan gerçek aşka, yaşamın en yüce 
mükemmellik safhası demek olan prema adı verilir. Prema safhasındaki 
kişi, Tanrıya sunulan aşkın sevgi hizmetiyle sürekli meşgul olur. Deha 
sahibi bir manevi uzmanın rehberl iğindeki kişi, her türlü maddi 
bağımlıl ıktan özgür olarak kendi ruhsal ve bireysel şahsiyetinden 
korkmaksızın ve hiçlik felsefesinden kaynaklanan sürtüşmelerden 
özgür olarak en yüce mertebeye ulaşır. Ve böylece , sonunda Yüce 
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Tanrının yurduna geri döner. 

1 1  
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ye yatha mariı prapadyante 
tams tathaiva bajiimy aham 

mama vartmanuvartante 
manuşya� partha sarva.Sah. 
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ye-yapan herkesi; yatha.-olarak; miim-Bana; prapadyante-teslim 
olmak; t a n- o n l a r ;  tatha-ö y  l e y s e ;  eva-kesinlikle; 
bajami--ödüllendirmek; aham-Ben; mama-Benim; vartma-yol;  
anuvartante-izlemek; manuşyah-herkes; partha-Ey Prtha'nın oğlu; 
sarva.Sah-her bakımdan. 

CEVİRİ 
Ey Prtha 'nın oğlu, herkesi Bana teslim oluşuna göre ödüllendiririm. 
Herkes kendi özelliğine göre Benim yolumu izler. 

ACIKLAMA 
Herkes Krşı::ıa' yı çeşitli tezahür görünümlerinde aramaktadtr. Tanrının 
Yüce Şahsı Krşı::ıa, atom zer�.e leri dahil olmak üzere her yere nüfuz 
edip herşeyin içinde yaşayan Ustünruh olarak ve gayrişahsi brahmajyoti 
parlaklığında (nurunda) kısmi olarak idrak edilir. Fakat, Krşı::ıa sadece 
saf kulları tarafından tam anlamıyla idrak edilebilir. Sonuc olarak 
diyebiliriz ki, Krşı::ıa herkes tarafından çeşitli seviyelerde idrak edilebilir 
ve bu durumda, herkes Ona u laşma isteğine göre tatmin olur. Aşkın 
dünyada da tıpkı kulların Onu arzulaması gibi, Krşı::ıa da saf kul larına 
aşkın bir tutumla karşılık verir. Bir kul Krşı::ıa'yı yüce öğretmen olarak 
arzulayabilir , diğer b ir ku l şahsi arkadaşı olarak ve bir diğeri ise 
sevgilisi olarak arzulayabi lir .  Krşı::ıa, bütün kul larını Kendisine 
duydukları aşkın sevgi hizmetine göre eşit olarak ödüllendirir. Maddi 
dünyada da aynı şekilde karşılıklı duygular mevcuttur ve bu duygular 
Tanrı ile Ona cesitl i  sekillerde ibadet edenler arasında esit olarak 
alınıp veri lirler. . S�f kuÜar, gerek bu dünyada, gerekse ruhsai dünyada 
olsun Onunla şahsen beraber olurlar ve Tanrıya şahsen hizmet ederek 
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Ona sundukları bu sevgi hizmetinden aşkın bir saadet duyarlar. Krşı:ı.a, 
canlı varlığın bireysel var oluşunu yok ederek ruhsal intihara kalkışan 
gayrişahsiyetçilere bile nuruna garkederek yardım eder. Bu gibi 
gayrişahsiyetçiler, Tanrının ebedi ve saadet dolu şahsiyetini kabul 
etmeye ikna olmazlar, sonuç olarak bireyselliklerini söndürdükleri 
için, Tanrıya sunulan şahsi ve aşkın hizmetin saadetinden mahrum 
kalırlar. Gayrişahsi varoluşta bile tam anlamıyla yerleşemiyen bazıları 
ise, faaliyet için duydukları uyku durumundaki arzularını sergilemek 
üzere maddi alana geri dönerler. Bunlar ruhsal gezegenlere kabul 
edilmezler, fakat maddi gezegenlerde yaşamaları için onlara tekrar 
şans tanınır. Meyvesel işçiler ise, yajfı.a.Svara olarak bel irlenmiş 
görevlerinden arzu ladıkları sonuçlara göre Tanrı tarafından 
ödüllendirilirler, ve mistik güç peşinde olan yogiler de bu güçlerle 
ödüllendirilirler. Birbaşka deyişle, herkes, başarı için sadece Onun 
insafına ve aynı yol üzerinde yer alan her çeşit ruhsal yöntemin 
farklı derecelerde sağladığı başarılara dayanır. Srimad-Bagavatam'da 
(2 .3 . 1 0) belirtildiği gibi, kişi, Krşı:ı.a şuurunda en yüksek mükemmelliğe 
ulaşmadıkça bütün gayretleri mükemmellikten uzaktır. 

akamah sarva-kamo va 
moksa-kama udara-dhih 

tivrena .bakti-yogena . 
yajeta puruşariı param 

"Kişi ,  gerek her türlü istekten uzak (adanmışların durumu) ,  gerek 
meyvesel sonuçların peşinde, gerekse özgürlük peşinde olsun, Krşr:ıa 
şuurunun zirvesine yükselerek tam mükemmelliğe ulaşmak için bütün 
gayretiyle Tanrının Yüce Şahsına ibadet etmelidir. 

1 2  
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kaiıksantah karmanariı siddhiriı 

ya}anta .iha devatah 
ksiorariı hi manuse loke 

siddhir bavati karma-ja 

kaiıkşan�-arz  u l a m a k ;  karmar)iim-meyvese l faa l iyetle r i ;  
siddhim-mükemmellik;  yajante-fedakarlıklarla ibadet ederler; 
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iha-maddi dünyada; devata�-yarıtanrılar; kşipram-çok çabuk; 
hi-kesinlikle;  mlinuşe-insan toplumunda; loke-bu dünyada; 
siddhih-başarı; bavati-gelir; kamı.a,ja-meyvesel çalışmalardan. 

CEVİRİ 
İnsanlar bu dünyada meyvese.l faaliyetlerde başarılı olmak isterler 
ve bu sebepten dolayı yarıtanrılara ibadet ederler. Ve böylece, 
meyvesel çalışmalarının sonuçlarını bu dünyada hemen alırlar. 

ACIKLAMA 
Bu maddi dünyada ilahlar veya ·yarıtanrılar hakkında büyük bir kavram 
kargaşası vardır ve düşük zekalı kişiler büyük birer alim olarak bilinseler 
bile bu yarıtanrılan Yüce Tannnın çeşitli suretleri olarak kabul ederler. 
Aslında yarıtanrılar Tanrının çeşitli suretleri değildirler, fakat onlar 
Tanrının çeşitli öz parçalarıdırlar. Tanrı birdir ve Onun birçok öz 
parçası vardır. Vedalar, nityo nityanam, yani Tanrı birdir der. Isvara� 
parama� kTşr)Q.h: Yüce Tanrı birdir, KrşQ.a ve yarıtanrılar bu maddi 
dünyayı idare etme gücüne sahiptirler. Bu yarıtanrılar, çeşitli 
seviyelerde maddi güce sahip olan kudretli varlıklardır ( niyanam) . 
Onlar, Yüce Tanrıya (NarayaQ.'a, veya VişQ.u'ya, veya KrşQ.a'ya) eşit 
olamazlar. Tanrı ve yarıtanrıların aynı seviyede olduğunu qüşünen 
kişi ateist, veya paşaJ'.U,lidir.Baş yarıtanrılar olan Brahma ve Şiva bile 
Yüce Tanrıyla mukayese edilemezler. Kaldı ki, Brahma ve Siva gibi 
yarı tanrılar da Tanrı ya ibadet ederler ( siva,virifu:i,nutam) .  
Antropomorfizm veya ZQC?morfizmi yanlış anlıyan bazı budalalar insan 
liderlere de tapabilirler. ' Iha deva�' sözcüğü, maddi dünyadaki güçlü 
insanlar, veya yarıtanrılar için kullanılır. Fakat, Tanrının Yüce Şahsı 
olan NarayaQ., Vişl).u, veya KrşQ.a bu dünyaya ait değildir; O, maddi 
yaratılışın üz�rindedir ve maddi yaratılışa aşkındır. Gayrişahsiyetçilerin 
lideri olan Sripada Saiı.karaçarya bile Narayal)., veya KrşQ.a'nın bu 
maddi yaratılışın ötesinde olduğunu kabul eder. Bununla beraber, 
akılsız kişiler (hTta,fiüinalar) yarıtanrılara ibadet ederler çünkü hemen 
sonuca varmak isterler. Sonuca ulaşırlar, fakat ulaştıkları bu sonucun 
geçici olduğunu ve düşük zekalı kişileri ilgilendirdiğini bilmezler. Zeki 
insan KrşQ.a şuurundadır ve bazı acele ve geçici çıkarlar için birtakım 
yarıtanrılara ibadet etmeye ihtiyacı yoktur. Bu maddi dünyanın 
yarıtanrıları ve onlara ibadet edenler bu maddi evrenin son bulmasıyla 
kaybolurlar. Yarıtanrılarm ihsanları maddi ve geçicidir. Yarıtanrılar 
ve onlara ibadet edenler de dahil olmak üzere bütün maddi dünyalar 
ve bu dünyalarda yaşıyan canlılar kozmik okyanusta yer alan 
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kabarcıklar gibidirler. Bununla beraber, insan toplumu bu maddi 
dünyada maddi zenginlik gibi geçici şeylere sahip olmak için deli ler 
gibi çabalar. Bu gibi geçici şeylere sahip olmak isteyenler yantannlara, 
veya insan toplumundaki kudretli kişilere taparlar. Eğer bir politikacı, 
başbakana taparak hükümette bakan olabilirse çok büyük bir ihsana 
nail olduğunu düşünür. Bu durumdaki herkes geçici nimet ve ihsanlara 
sahip olmak için l iderlere, veya "büyük si lahlara" taparlar ve 
istediklerine u laşırlar. Bu gibi kişiler, maddi varoluşun tüm zorluğuna 
sürekli bir çözüm getiren Krşı:ıa şuuruyla ilgilenmezler. Hepsi duyusal 
zevk peşindedir ve bu duyusal zevklerini gerçekleştirmek için gereken 
şeyleri temin etmek amacıyla yantanrılar olarak bilinen güçlü canlı 
varlıklara ibadet etmeye yönelirler. Bu dörtlük, beşerlerin Krşı:ıa 
şuuruyla nadiren i lgi lendiklerine değinmektedir. Onlar genellikle 
maddi zevklerle ilgilenirler ve bu sebepten dolayı bazı güçlü varlıklara 
taparlar. 
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"'4ıacı'r4 lpIT � ��: 
-> G -> 

catur�vamyariı maya srstarn 
guna�karma�vibhiıga5ah 

tasya kartaram api mam 
viddhy akartaram avyayam 

catuh�vamyam-insan toplumundaki dört sınıf; maya-Benim 
tarafımdan; srştanı-yaratıldı; guna-niteliğin; karma-ve calışmanm; 
vibhiıga5ah-bölümlere göre ; tasya-onu n ;  kartaram-baba; 
api- o l m a k l a  b e ra b e r ;  marn- Be n ;  viddhi-bilebilirsin; 
akartaram-hiç birşey yapmıyan; avyayanı-<leğiştirilemiyen. 

CEVİRİ 
Maddi doğanın üç haline ve 

.
onlarla ilgili olan çalışmalara göre, 

insan toplumunun dört sınıfı Benim tarafımdan yaratılmıştır. 
Ancak bilmelisin ki, bu sistemi yaratmış olmama rağmen Ben birşey 
yapmıyan ve değişmez olanım. 

ACIKLAMA 
Tanrı herşeyi yaratandır. Herşey Ondan doğmuştur, herşey Onun 
tarafından devam ettirilir, ve herşey çözülüp dağılınca Onda dinlenir. 
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Bundan dolayı, sosyal düzendeki dört sınıfın yaratıcısı Odur. Bu dört 
sınıf, erdem halinde olmasından dolayı brahmar:ı olarak adlandırılan 
zeki insan sınıfı ile başlar. Bir sonraki sınıf, ihtiras halinde olmalarından 
dolayı kşatriya olarak adlandırılan yönetici sınıfıdır. Ticaretle ilgilenen 
vaisya sınıfı ise, ihtiras ve cehalet hallerinin karışımı içerisindedir, ve 
şüdra, yani işçi sınıfı ise, maddi doğanın cehalet hali içerisindedir. 
insan toplumundaki dört sınıfı yaratmış olmasına rağmen Rab Krşı:ıa 
bu sınıflardan hiçbirisine ait değildir çünkü O, i�san toplumunu 
oluşturan koşullanmış ruhlardan biri değildir. insan toplumu 
herhangibir hayvan toplumu gibidir, fakat beşerleri hayvan 
durumundan kurtarmak için ve insan toplumunun Krşr:ıa şuurunda 
sistematik bir gelişme göstermesini sağlamak için yukarıda bahsedilen 
sınıflar Tanrı tarafından yaratı lmıştır. Kişinin çalışmaya yönelik 
eğilimi, etkisi altında bulunduğu maddi doğa haline göre belirlenir. 
Maddi doğanın çeşitli hallerine göre belirlenen yaşam şekilleri Gica'nm 
Onsekizinci Bölümünde anlatıl ır. Ancak, Krsna suurundaki kisi 
brahmanların bile üzerindedir. N itelik bakımından: brahmanların Yüce 
Mutlak Hakikat olan Brahman' ı bilmeleri gerekmesine rağmen, çoğu 
Rab Krşr:ıa'nın gayrişahsi Brahman tezahürünü bilir. fakat, k ısıtlı 
Brahman bilgisini aşan ve Tanrının Yüce Şahsı Rab Sri Krşr:ıa'nın 
bilgisine ulaşan kişi, Krşı:ıa şuuruna sahip insan, veya Vaişnava haline 
gelir. Krşı:ıa şuuru, Rama, Nrsiriıha, Vara.ha, vb. gibi Krşı:ıa'nın farklı, 
ve tam yayılımlarının bilgisini içerir. Ve Krşr:ıa, insan toplumundaki 
bu dört sınıfa aşkın olduğu için gerek toplumsal, gerek ulusal, gerekse 
cinsel sınıfları göz önüne aldığımız zaman Krşı:ıa şuurundaki kişinin 
bütün sınıflara aşkın olduğu ortaya çıkar. 
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na marn karmar:ıi limpanti 
na me karma-pale s[Yrha 

iti marn yo 'bhijanati 
karmabhir na sa badlıyate 

na-as l a ;  miim-Beni; karmiiryi-h e r  t ü r lü ç a l ı şm a ;  
limpanti-etkileyen; na-ne de; me-Benim; karma-pale-meyvesel 
faaliyetlerde ; s[Yrha-arzu ; iti-böylece; marn-Bana; y�-yapan, 
eden; abhijiiniiti-bilir; karmabhi�-bu gibi çalışmaların tepkilerinden; 
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na-asla; sah-o; badhyate-başını derde sokar. 

CEVİRİ  
Ben ne  herhangibir çalışmadan etkilenirim ne  de  hareketlerimin 
meyvelerini arzularım. Benim hakkımdaki bu hakikati anlıyan 
kişi çalışmanın meyvesel tepkilerine hedef olmaz. 

ACIKLAMA 
Maddi dünyada kralın yanlış birşey yapımyacağınt, veya kralın devlet 
kanunlarına hedef olımyacağınt belirten bazı meşru kanunlar vardtr; 
aynı şekilde Tanıt, bu maddi dünyanın yaratıcısı olmasına rağmen 
maddi dünyadaki faaliyetlerden etkilenmez. Canlı varlıklar, maddi 
kaynaklar üzerinde hakimiyet kurmaya eğilimli oldukları için maddi 
faaliyetlerinin meyvesel sonuçlarına hedef olup dertlere düşerler, fakat 
Tanrı yaratır ve yarattığından etkilenmez. Bir kuruluşun sahibi 
kuruluşunda çalışan işçilerin yaptığı doğru ve yanlış faaliyetlerden 
sorumlu değildir, fakat işçiler sorumludur. Canlı varlıklar duyusal 
memnuniyet için yaptıkları faaliyetlerle meşguldürler ve bu faaliyetler 
T ann buyruğu değildir. Canlı varlıklar, duyu memnuniyetinde ilerleme 
kaydetmek amacıyla bu dünyanın işleriyle meşguldürler ve öldükten 
sonra cennette mutlu olmayı arzularlar. Kendi içerisinde dopdolu 
olan Tanrının canı böyle bir cennetsel mutluluk istemez. Cennetteki 
yantannlar sadece Ona hizmet etmekle meşgul olurlar. Mal sahibi, 
işçilerinin istediği gibi düşük seviy�li bir mutluluğu asla istemez. O, 
maddi etki ve tepkilerden uzaktır. Orneğin, yağmur, toprakta yetişen 
çeşitli bitkilerden sorumlu değildir, bununla beraber, yağmur 
yağmadan bu bitkilerin büyümesi olanaksızdu. Yedik smrti bunu 
şöyle onaylar: 

nimitta�nıatram evasau 
srjyarıiiriı sarga�kamuıni 

pradhana�kararyi�bütii 
yato vai srjya�saktaya� 

"Maddi yaratılıştaki yegane yüce sebep Tanrıdır. Kozmik tezahürü 
görünür hale getiren sebep maddi doğadır." Yarıtanrılar, insanlar, ve 
hayvanlar olmak üzere yaratıklar çeşit çeşittir ve hepsi de geçmişte 
yapttklan iyi veya kötü faaliyetlerin tepkilerine hedef olurlar. Bu gibi 
faaliyetler ve maddi doğanın kuralları için gerekli olan imkanları 
onlara sadeceTanrı verir, fakat O, onların geçmiş ve ge lecek 
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faaliyetlerinden asla sorumlu değildir. Vedanta-sütra ( 2 .  1 .34 )  bunu 
şöyle onaylar: vaişamya-nairgh�ye na sapekşawat : Tanrı hiçbir canlı 
varlığın tarafında değildir. Canlı varlık kendi hareketlerinden 
sorumludur. Tanrı, harici enerj isi olan maddi doğa vasıtasıyla canlı 
varlığa sadece imkan tanır. Karma, veya rneyvesel faaliyetlerin 
kanunlarındaki karmaşıklığa alışkın olan kişi, faaliyetlerinin 
sonuçlarından etkilenmez. Birbaşka deyişle, Tanrının bu aşkın 
doğasını anlıyan kişi, Krşı:ı.a şuurunda deneyim kazanmış dernektir 
ve bundan dolayı karma kanunlarına hedef olmaz. Tanrının aşkın 
doğasını bi lmeden, Tanrının faaliyetlerinin sıradan canlıların 
faaliyetleri gibi rneyvesel sonuçlara ulaşma amacı taşıdığını düşünen 
kişinin kendisi rneyvesel tepkilerden belaya uğrar. Fakat, Mutlak 
Hakikatin özgür ruh olduğunu bilen kişi, Krşı:ı.a şuurunda sabitleşmiş 
dernektir. 
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evariı jfuiwa krtariı karma 
pürvair api mumukşubhih . 

kuru karmaiva tasnıat tvariı 
pürvaih pürvatarariı krtam 

evam-böylece ;  jiüitvd-i y i  b i lmek;  krtam-, icra edil ird i ;  
karma-çal ı şma ;  pürvai�-geçrnişteki otoriteler tarafından; 
api-gerçekten; mumukşubhi�-özgürlüğe ulaşan kişi; kuru-sadece 
i c r a  e t ;  karma-b e  l i r l enrniş  göre v ;  eva-kesinlikle; 
tasnıat�olayısıyla; tvam-sen; pürvai�-selefler tarafından; pürva
uıram-kadirn zamanlarda; krtanı-icra edildiği gibi. 

CEVİRİ 
Kadim zamanlardaki bütün ·özgür ruhlar Benim aşkın doğamı 
anlıyarak hareket ettiler. Bundan dolayı, sen de onların izinden 
yürüyerek görevini yapmalısın. 
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ACIKLAMA 
İki çeşit insan vardır. Bazılar.mm kalpleri bir yığın maddi pisl ikle 
doludur ve bazıları da maddeden özgürdür. Krşı:ıa şuuru bu iki çeşit 
insan için de eşit ölçüde yararlıdır. Kalpleri maddi pislikle dolu olanlar, 
adanmış hizmetin kural ve i lkelerini iz liyerek zamanla arınmak 
amacıyla Krşı:ıa şuuru yoluna girebil irler. Halihazırda pisliklerden 
arınmış olanlar da aynı Krşı:ıa şuuruyla hareket ederlerse, diğerleri de 
onların örnek faaliyetlerini izliyerek bundan faydalanabilirler. Bazı 
budalalar, veya Krşr:ıa şuurunda henüz yeni olanlar, bazen Krşı:ıa 
şuurunu tam olarak öğrenmeden faaliyetlerinden vazgeçmeye 
kalkarlar. Arjuna1nın savaş alanında faal iyetlerinden vazgeçmek 
istemesi burada Tanrı tarafından takdir edi lmemektedir. Kisinin, 
sadece nası l hareket edeceğini bi lmeye ihtiyac ı vard ır. Krşr:ıa 
şuurundaki faaliyetlerden vazgeçerek, hiçbirşey yapmaksızın Krşı:ıa 
şuuru gösterişi yapmak, Krşı�a aşkına faaliyet göstermekten cok daha 
az önemlidir. Evvelce bahsi geçen güneş ilahı Vivasvan gibi, Tanrının 
kadim müridlerinin izinden yürüyerek Krşı:ıa şuurunda hareket etmesi 
burada Arjuna1 ya tavsiye edilmektedir. Geçmişte Krşı:ıa şuuruyla 
hareket edenler de dahil olmak üzere, Yüce Tanrı geçmişte yapmış 
olduğu tüm faaliyetleri bilir. Bu bakımdan, Tanrı burada Arjuna1 ya, 
bu sanatı milyonlarca yıl önce Kendisinden öğrenen güneş ilahı gibi 
hareket etmesini tavsiye etmektedir. Krşr:ıa tarafından be lirlenmiş 
görevlerini icra etmekle meşgul olan geçmişteki bütün Rab Krşna 
müridlerinden burada özgür ruhlar diye bahsedilmektedir. 
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kiriı karma kim akarmeti 
kavayo 'py atra mohitiih 

tat te kamıa pravaksyami 
yajjı1acva mokşyase ' sııbhiit 

kim-neyin; karma-hareket ;  kim-neyin; akanna-hareketsizlik; 
i ti-böylece; kavaya�-zeki kiş i ;  api-de-da; atra-bu durumda; 
mohitah-şaşkınlığa düşer;  tat-o; re-sana ; kaıma--calışma; 
pravakşyami-izah edeceğim ; y a t-hang i ;  jıwrva-bilerek; 
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mokşyase-kurtulacaksın; cıSubhat-kötü talihten. 

CEVİRİ 
Zeki insan bile neyin hareket, neyin hareketsizlik olduğunu 
belirlemekte şaşkınlığa düşer. Hareketin ne olduğunu şimdi sana 
izah edeceğim, bunu bilerek bütün talihsizliklerden özgür 
olabilirsin. 

ACIKLAMA 
Onbeşinci dörtlükte önerildiği gibi, Krşı:ı.a şuurunda yapılan hareket, 
gecmişteki mükemmel kullardan örnek alınarak yapılmalıdır. Böyle 
bir hareketin neden bağımsız olarak yapılamıyacağı ileride izah 
edilecektir. 

Bu bölümün başında izah edildiği gibi kişi, Krşı:ı.a şuurunda hareket 
edebi lmek için gurular zincirinde otorite sahibi olan bir manevi 
öğretmenin yolunu izlemelidir. Krşı:ı.a şuuru sistemi ilk olarak güneş 
ilahına anlatılmış, güneş ilahı bu bilgiyi oğlu Manu'ya izah etmiş, 
Manu da bunu oğlu lkşvaku'ya izah etmiştir ve o zamandan beri bu 
sistem yeryüzünde kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Bu bakımdan, 
kisi , başar ı l ı  mürid l ik yolundan geçmiş otoritelerin iz inden 
yürümelidir. Aksi taktirde, en zeki insan bile Krşı:ı.a şuurunun standart 
hareketleri konusunda şaşkınlığa düşer. Bu bakımdan Tanrı, Krşı:ı.a 
şuurunu Arjuna'ya doğrudan doğruya öğretmeye karar vermiştir, 
cünkü T anrmın Arjuna'ya doğrudan doğruya verdiği bu öğretiden 
dolayı , Arjuna'nın izinden yürüyen kişi asla şaşkınlığa sürüklenmez. 

Mükemmellikten uzak ve deneye dayanan bilgi ile hiçkimse dini 
bir yol bel irleyemez. Asl ında, din i lkeleri sadece Tanrının Şahsı 
tarafından bel irlenebil ir. Darmaıiı tu sakşad bagavat-pranitam 
( Bagavatam 6.3. 19 ) .  Hiçkimse mük�mmellikten uzak tahminlerle dini 
ilkeler üretemez. Kisi , Brahma, Siva, Narada, Manu, Kumaralar, 
Kapila, Prahlada, BıŞma, Sukadeva Gosvami, Yamaraja, Janaka ve 
Bal i  Maharaj gibi büyük otoritelerin izinden yürümelidir. Kişi, zihinsel 
tahminlerle neyin din, veya neyin benlik idraki olduğunu belirliyemez. 
Bu bakımdan, Tanrı, kullarına bahşettiği sebepsiz rahmetinden dolayı, 
neyin hareket ,  neyin hareketsiz lik olduğunu burada Arj una' ya 
doğrudan doğruya izah etmekted ir .  Kişiyi maddi varoluşun 
kapanından sadece Krşı:ı.a şuurunda yapılan hareketler kurtarabilir. 
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kamuıryo hy api boddhavyariı 
boddhavyariı ca vikamuır:ıa}ı 

akamuıı:uıs ca boddhav yariı 
gahanii kamuıryo gatih 
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kamuır:ıa}ı- ç a l ı ş m a n ı n ; hi-kesinlikle; a p i-de-da; 
boddhavyam-anlaşılmalıdır; boddhavyam-anlaşılmalıdır; ca-de-da; 
vikamıar:ıa/:ı-yasaklanmış çalışmanın; akamuırya�-hareketsizliğin; 
ca-de - d a ;  boddhavyam-anlaşılmalıdır; gahana-çok zor ;  
kamuır:ıa/:ı-çalışmanın; gati�--giriş. 

CEVİRİ 
Hareketin karmaşıklığını anla.makçok zordur. Bundan dolayı kişi, 
neyin hareket, neyin yasak hareket ve neyin hareketsizlik 
olduğunu iyi bilmelidir. 

ACIKLAMA 
Kişi eğer maddi kapandan k�rtulma konusunda ciddi ise hareket, 
hareketsizlik ve takdir edilmiyen hareket arasındaki farkı anlamalıdır. 
Kişi, etkinin, tepkinin ve bozuk hareketlerin analizine kendisini 
iyicene vermelidir, çünkü bu, anlaşılması oldukça zor bir konudur. 
Krşı:ı.a şuurunu ve onun hallerine göre yapılan hareketi öğrenmek 
isteyen kişi, Yüce Tanrıyla olan ilişkisini öğrenmelidir. Bunu öğrenen 
kişi, her canlı varlığın Tanrının ebedi birer hizmetçisi olduğunu ve 
sonunda herkesin Krşı:ı.a şuurunda hareket etmesi gerektiğini 
mükemmelen b ilir. Bütün Bagavad-gita bu sonuca yöneliktir. Bu 
şuurun ve onunla ilgili hareketlerin karşısında olan bütün hareketler 
vikarma, veya yasaklanmış hareketlerdir. Kişi bunu anlamak için Kfşı:ı.a 
suurundaki otorite lerle beraber olmalı onlardan is in sırrını 
Öğrenmelidir; bu yol doğrudan doğruya Tanrıdan öğrenmek kadar 
iyidir. Aksi taktirde, en zeki insanın bile aklı karışabilir. 

1 8  
q;qu�q;q �: q���q;ıffbı � q>lf �: 1 

� Gl�'i HM�� � �: Cfff'1q;ifq;{{ i l  9 c; i l  
..> .,) .,) .!) 



242 ÖZGÜN BAGA VAD-GlTA 

kamıar:ıy akamıa yaly. pa5yed 
akamıat)i ca kamıa yaly. 

sa buddhiman manuş yesu 
sa yuktaly. krtsna,kamıa,krt 

4. 1 9  

kamıar:ıi-harekette ; akamıa-hareketsizlik; ya�-yapan, eden; 
pa5yet-g ö z l e m l e r ;  akamıani-hare ke ts i z  l i k t e ;  ca-de-da; 
kamıa-meyvesel hareket ;  yah-yapan,eden; saly.--o; buddhi, 
mö.n-zeki; manuş yeşu-insan toplumunda; sa}y.--o; yukta}y.-aşkm 
konumda; krtsna,kamıa,krt-bütün faaliyetlerle meşgul olmakla 
beraber. 

CEVİRİ 
Harekette hareketsizliği ve hareketsizlikte hareketi gören kişi, 
insan toplumundaki zeki kişidir ve her çeşit faaliyetle meşgul 
olmakla beraber aşkın konumdadır. 

ACIKLAMA 
.l<rşı:ı.a şuurunda hareket eden kişi doğal olarak karma 'nın bağlarından 
özgürdür. Bütün faaliyetleri .l<rşı:ı.a içindir; bundan dolayı, çalışmasının · 
etkilerinden zevk almaz, veya acı çekmez. Sonuç olarak, Krşı:ı.a için 
her türlü faaliyetle meşgul olsa bile o, insan toplumundaki zeki kişidir. 
A karma sözcüğü,  "ça l ışmaya tepkisiz" anlamına gel i r .  
Gayrişahsiyetçiler, sonuçsal hareketlerin benlik idrakine engel teşkil 
edeceğinden korktukları için meyvesel faaliyetlere son verirler, fakat 
şahsiyetçiler, Tanrının Yüce Şahsının ebedi hizmetçisi konumunda 
olduklarını gayet iyi bi lirler. Bundan dolayı, kendilerini Krşı::ıa 
şuurundaki faaliyetlerle meşgul ederler. Çünkü herşey Krşı::ıa için 
yapılır ve bu hizmeti yapan kişi, sadece görevini yerine getirmiş 
olmaktan dolayı aşkın bir mutluluk duyar. Bu yöntemle meşgul olanlar 
şahsi duyu memnuniyeti için isteksiz olurlar. Krşı::ıa'nın ebedi 
hizmetçisi olma duygusu kişiyi çal ışmanın her türlü tepkisel 
unsurlarından muaf kılar. 
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yasya sarve samiirambhiih 
kama-sari.kalpa- varjitiih 

jiianagni-Jagdha-kamıiinariı 
tam ahuh par:ıditariı budhah 
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yasya-yapan, eden; sarve-her çeşit ;  samiirambhah-teşebbüsler; 
kama--duyu memnuniyeti arzusu üzerine kurulu; sari.kalpa-kararlılık; 
varjitz:0-uzak olan; jiiana-mükemmel bilginin; agni-ateşiyle; 
dagdha-yanmış ;  kamıru17)llm-çalışmaları ;  tam-onu ; ahuh-ilan 
etmek; par:ıJitam--öğrenimli ;  bwlhiih.-bilgeler. 

CEVİRİ 
Her çabası duyusal memnu�iyet arzusundan uzak olan kişinin 
tam bilgiye sahip olduğu anlaşılmalıdır. Bilgelerin dediğine göre, 
bu kişilerin yaptığı çalışmaların tepkisi mükemmel bilginin ateşiyle 
yanmıştır. 

ACIKLAMA 
Sadece tam bilgiye sahip kişi, krşı::ıa şuurundaki kişinin faaliyetlerini 
anlıyabil ir .  Çünkü, Krşı::ı.a şuurundaki kiş i  her türlü duyusal 
memnuniyet arzusundan uzaktır; bu kişi, Yüce Tanrının Şahsının 
ebedi hizmetçisi olarak meşru konumunun mükemmel bilgisiyle 
çal ışmasının tepkisini yakıp yok etmiştir .  Bi lgide böyle bir 
mükemmell iğe ulaşan kişi işin aslını öğrenmiş dernektir. Tanrıya 
sunulan ebedi hizmet bilgisinin gelişmesi ateşe benzer. Bu ateş bir 
kere tutuştumu her türlü çalışmanın tepkisini yakar. 
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tyaktvii karma-paliisaıi.gaıiı 
nitya-trpto niriisra yah 

kannany abhipravrtto 'pi 
naiva kincit karoti sah 

tyaktvii-vazgeç i lmiş ;  karma-pala-iisaıi.gam-meyvese l sonuclara 
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duyulan bağıml ı l ık ;  n i t ya-daima ;  trPtal:ı-tatmin olmak; 
nira.5rayalı-hiç b i r  bar ınak olmaks ı z ın ;  karmary.i-faaliyette; 
abhipravrttah-tam bir  meşgul iye t  içer is inde ;  api-rağmen; 
ruı-yapmaz; eva-kesinlikle ; kifici t-herhangibir; karoti-yap; 
sah-o. 

CEVİRİ 
Faaliyetlerinin sonuçlarına oian bağımlılıktan vazgeçerek, daima 
tatminkar ve bağımsız bir halde her türlü işle meşgul bulunmasına 
rağmen meyvesel faaliyetlerde bulunmaz. 

ACIKLAMA 
Hareketin bağlarından bu şekilde özgür olmak, sadece kişi herşeyi 
Krşı:ıa için yaptığı zaman, yani kişi Krşı:ıa şuurunda iken mümkündür. 
Krşı:ıa şuurundaki kişi, Yüce Tanrının Şahsına duyduğu saf aşk ile 
hareket eder ve bundan dolayı hareketinin sonuçlarına ilgi duymaz. 
Herşeyi Krşı:ıa'nın eline bıraktığından kendisi için endişe duymaz. 
Gerek birşeyleri emniyet altına almak, gerekse sahip olduğu şeyleri 
korumak için endişe duymaz. Elinden geldiği kadar en iyi şekilde 
görevini yapar ve gerisini Krşı:ıa'ya bırakır. Böylesine bağımsız bir 
kişi, t ıpkı hiçbirşey yapmıyormuş gibi iyi ve kötünün sonuçsal 
tepkilerinden daima özgürdür. Bu ise, akarmaya, yani meyvesel 
tepkilerden uzak olan hareketlere delalettir. Krşı:ıa şuurundan yoksun 
olan bütün d iğer hareketler çalışmayı yapanı bağlar ve bu, evvelce 
burada izah edildiği gibi vikamıanın gerçek yüzüdür. 
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nira.5ir yata-cittatmii 
tyakta-sarva-parigr� 

.sarirariı kevalariı kamıa 
kurvan napnoti kilbişam 

nirasih-sonuçlara arzu duymaksızın; yata-kontrol altında; citta
iitmii-ak ı l  v e  z e k a ;  tyakta-vazgeçmek; sarva-bütün; 
parigrahah-mülkiyeti sahiplenme duygusu; sariram-ruh ve vücudu 
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b i r  a rada  t u ta rken  kevalam-sad e c e ;  kamıa-çalışma; 
kurvan-yaparak; na-asla; apnoti-elde eder; kilbişam-günahsal 
tepkiler. 

CEVİRİ 
Böyle bir anlayışa sahip kişi, mükemmelen kontrolü altında tuttuğu 
akıl ve zekasıyla hareket ederek sahip bulunduğu eşyalara duyduğu 
sahip olma duygusundan vazgeçer ve sadece yaşamdaki hayati 
gereksinimler için hareket eder. Bu şekilde çalışarak günahsal 
tepkilerden etkilenmez. 

ACIKLAMA 
Krşr:ıa şuurundaki kişi, faaliye.tlerinden iyi ve kötü sonuçlar almayı 
beklemez. Aklı ve zekası tam bir kontrol altındadır. Bu kisi, Yüce 
Tanrının öz parçası olduğu için bunu bilir ve bütünün öz. parçası 
olarak kendisi tarafından oynanan bölüm aslında kendi faaliyeti 
değildir, fakat Yüce Tanrının o kişi aracılığıyla yaptığı bir faaliyettir. 
El hareket ettiği zaman kendi kendine hareket etmez, fakat bütün 
vücudun gayretiyle hareket eder. Krşr:ıa şuurundaki kişi, şahsi duyusal 
memnuniyeti arzulamadığı için her zaman yüce iradenin arzusuna 
bağlıdır. O, tıpkı bir makinanın parçası gibi hareket eder. Tıpkı, bir 
makina parçasının bakım için yağlanmaya ve temizlenmeye 
gereksinimi olması gibi, Kfşr:ıa şuurundaki kişi de Tanrıya aşkın sevgi 
hizmeti verebilmeye müsait olmak amacıyla çalışarak kendisine bakar. 
Bu bakımdan, onun gösterdiği gayret bütün tepkilerden muaftır. 
Tıpkı bir hayvan gibi kendi vücuduna bile sahiplenmez. Zalim bir 
hayvan sahibi, sahibi bulunduğu hayvanı bazen öldürür, fakat hayvan 
bunu ne protesto eder, ne de gerçek bir bağımsızlığa sahiptir. Daimi 
olarak benlik idrakiyle meşgul olan Krşr:ıa şuurundaki kişinin maddi 
nesnelere sahiplenmek için çok az bir zamanı vardır. Vücuduna 
bakabilmek için haksız yollardan para kazanmak istemez. Böylece, bu 
gibi maddi günahlardan kirlenmez. Hareketlerine gelen tüm 
tepkilerden özgür kalır. 
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yadrccha-labha-santusto 
dvandvatito vimatsarah 

samah siddhav asiddhau ca 
krc�api na nibadhyate 

4.23 

yadrcchii-kendiliğinden; labha-kazanç ile; sant��-tatminkar; 
dvandva-ikilem; atita�-üstün olmak; vimatsar�-hasetten özgür; 
sa�-sarsılmaz; siddhau-başanda; asiddhau-başarısızlıkta; ca--<le
da; lq-cva-yapıyor; api--olsa bile; na-asla; nibadhyate---etkilenmez. 

CEVİRİ 
Kendi kendine gelen kazançtan tatmin olan, ikilemlerden özgür 
olan ve haset etmiyen, başarıdan ve başarısızlıktan dolayı 
sarsılmayan kişi, çeşitli faaliyetlerde bulunuyor olsa bile asla zor 
durumda kalmaz. 

ACIKLAMA 
Krsna suurunda olan kisi vücuduna bakabilmek icin bile fazla bir 
gayret göstermez. Kendi. kendine elde edilen kazançlardan tatmin 
olur. Ne dilenir, ne de borç alır, fakat gücü yettiği kadar samimi bir 
sekilde calısır ve bu samimi calısmasının soncunda her ne kazanmıssa 
tatmin olur. Böylece kendi kendisini geçindirebilir. Krşı:ı.a şuurunda 
verdiği hizmetin başka birisinin hizmeti tarafından engellenmesine 
izin vermez. Bununla beraber, Tanrıya hizmet etmek için maddi 
dünyanın ikilemlerinden rahatsız olmaksızın her çeşit harekette yer 
alabilir. Maddi dünyanın ikilemleri, sıcaklık ve soğukluk, dert ve 
mutluluk gibi kavramlarla hissedilir. Krşı:ı.a şuurundaki kişi ikilemlerin 
üzerindedir, çünkü o, Krşı:ı.a'nın tatminiyeti için herhangibir şekilde 
hareket etmeye tereddüt etmez. Bundan dolayı, hem başarıdan hem 
de başarısızlıktan dolayı sarsılmaz. Kişi tamamen aşkın bilgi ile dolu 
olduğu zaman bu özellikler onda tezahür eder. 
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gata-saiıgasya muktasya 
jiüiniivasthi ta-cetas� 
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yairwyacaratah karma 
samagrariı praviliyate 
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gata-saiıgasya-maddi doğanın hal ler inden bağımsız  olan ; 
muktasya-özgü r o l a n ;  jiüina-avasthita-aşk ı n l ık i c inde ;  
cetasa�-kiş inin hikmet i ; yajiüi.ya-Yaj fia ( Krşr:ı a )  aşkına ;  
acarntah-hareket eden;  karma-çalışma ; samagram-bütünüyle; 
praviliyate-tamamiyle garkolur. 

CEVİRİ 
Maddi doğanın hallerinden bağımsız, ve aşkın bilgide tamamen 
yerleşmiş kişinin çalışması bütünüyle aşkınlığa garkolur. 

ACIKLAMA 
Tamamen Krşı�a şuurunda ola·n kişi bütün ikilemlerden özgür olarak 
maddi hallerin verdiği  kir l i l ik ten uzak kalır .  Krşna i le  olan 
akrabalığının meşru konumunu bildiği için özgürlüğüne kavuşabilir 
ve aklı Krşna şuurund�n başka birşeye yönelmez. Sonuc olarak, her 
ne yaparsa yapsın özgün Vişr:ıu , Krşna için yapar. Bu kişi böylece 
bütün calısmalarını feda eder, cünkü fedakarlık Yüce Sahısı tatmin 
etmeyi amaçlar. Bütün bu calışrnalara gelen sonuçsal tepkiler kesinlikle 
aşkınlığa garkolur ve kişi maddi etkilerden dolayı acı çekmez. 
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brahmiirpanariı brahma havir 
brahmZignau brahmanZi hıaam 

brahmaiva tena gantavyaıiı 
brahnuı-karma-sam&ll-ıina 

brahnuı-ruhsal doğada ;  arpanam-katk ı ;  brahma-Yüce Tanr ı ;  
havih-tereyağı; brahma-ruhsal; agnau-sonuçlandırmanın ateşinde; 
brahmal')ii-ruh-can vasıtasıyla; hutam-sunulan; brahnuı-ruhsal 
krallık; eva-kesinlikle; tena--onun tarafından; gantavyam-ulaşılır; 
brahma-ruhs a l ;  kanna-faal i ye t lerd e ;  samadhinZi-tamamiyle 
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garkolmak. 

CEVİRİ 
Manevi faaliyetlere yaptığı katkı mutlakta tamamlandığı için ve 
yapılan katkı aynı ruhsal doğadan olduğu için, Krşı:ıa şuuruna 
tamamen garkolmuş kişinin ruhsal krallığa yükselmesi kesindir. 

ACIKLAMA 
Krşı::ı.a şuurunda yapılan faaliyetlerin, kişiyi sonunda nasıl manevi bir 
kazanca ulaştırdığı burada tasvir edilmektedir. l<rşı::ı.a şuurunda yapılan 
ceşitli faaliyetler vardır ve bunların hepsi gelecek maddelerde tasvir 
edilecektir. Fakat simdilik sadece Krsna suuru ilkesi tasvir edilmektedir. 
Maddi pislik içerisinde bocalıyan ko�l lanmış ruhun maddi atmosferde 
hareket edeceği kesindir, dolayısıyla bu çevreden çıkıp kurtulmalıdır. 
Kosullanmıs ruhun maddi atmosferden kurtulması Krsna suuru 
yöntemiyle mümkün olur. Örneğin, fazla süt ürünü yemekten dolayı 
bağırsak bozukluğu çeken bir hasta, birbaşka süt ürünü olan beyaz 
peynirle iyileştirilir. Maddeye batmış olan koşullanmış ruh ise Gira 'da 
hazır bulunan Krşı::ı.a şuuruyla iyileştirilir. Bu yöntem genellikle yajna, 
yani sadece Vişr:ı.u, veya Krşı::ı.a'nın tatminiyeti için yapılan faaliyetler 
(fedakarlıklar) olarak bilinir. Maddi dünyanın faaliyetleri Krşı::ı.a şuuru 
icerisinde ,  veya sadece Vişı::ı.u için yapıldıkça, bu tam garkolma 
sonucunda atmosfer daha ruhsal bir hale gel ir. Brahma (Brahman) 
sözcüğü "ruhsal"  demektir .  Tanrı ruhsaldır ve Onun aşkın 
vücudundan yayılan nur ışınlarına, veya Onun ruhsal parlaklığına 
brahmajyoti adı verilir. Varolan herşey bu brahmajyoti içerisinde yer 
alır, fakat jyoti yanılgı ( maya) ,  veya duyu memnuniyetiyle kaplandığı 
zaman buna madde adı verilir. Bu maddi peçe Krşı::ı.a şuuru vasıyasıyla 
bir an önce ortadan kaldırılabilir; bu durumda, Krşı::ı.a şuuru aşkına 
sunulanlar, bu sununun, veya yardımın tüketici vekili, yoğaltma işlemi, 
yardımcı o lan ve sonuç olmak üzere hepsi bir arada Brahman, veya 
Mutlak Hakikattir. Maya i le kaplı olan Mutlak Hakikate madde adı 
verilir. Mutlak Hakikatin sebebi için kullanılan madde ruhsal niteliğini 
yeniden kazanır. Krşı::ı.a şuuru, bu yanıltıcı şuurun Brahman'a, veya 
Yüce Tanrıya yöneltilmesi işlemidir. Aklın Krşı::ı.a şuuruna tamamen 
garkolması durumuna samadlıi (vecd) denir. Bu aşkın şuurla yapılan 
herşeye yajna, yani Mutlak için yapılan fedakarlık adı verilir. Ruhsal 
şuurun bu durumunda, yardım eden, yapılan yardım, yoğaltma işlemi, 
çalışmayı yapan veya yapılan çalışmanın lideri ve sonuç, veya en çok 
kazanc (herşey) Yüce Brahman'da, yani Mutlakta bir olur. Krşı::ı.a 
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şuuru yöntemi budur. 
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daivam evapare yajiiariı 
-yoginah paryupiisate 

brahmagniiv apareyajiiariı 
yajnenaivopajuh vati 
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daivam-yarıtanrılara ibadet ederken; eva-bunun gibi; apare-diğer 
bazı; y aj fı a  m-fe dakar l  ık la r ;  yoginah-m i s t i k  l e r ;  par 
yupiisate-mükemmel i bade t ;  brahma-Mutlak Hakikatin; 
agnau- a t e ş t e  ; apare-diğerleri; y a j fı a m-fedakarlık; 
yajfıena-fedakarlıkla; eva-böylece; upajuh vati-sunmak. 

CEVİRİ 
Bazı yogiler yarıtanrılara çeşitli fedakarlıklar sunarak onlara 
mükemmelen ibadet ederler ve bazıları da Yüce Brahman'ın atesine 
kurbanlar sunarlar. 

· 

ACIKLAMA 
Yukarıda bahsedildiği gibi, KrŞı::ı.a şuuruyla görevini yapmakla meşgul 
olan kişiye de mükemmel yogı, veya birinci sınıf mistik denir. Fakat, 
yarıtanrılara ibadet etmek için de aynı fedakarlıklarda bulunanlar da 
vardır, ve yine, Yüce Brahman1a, veya Yüce Tanrının gayrişahsi 
özelliğine kurbanlar sunanlar da vardır. Yani, farklı kategorilere göre 
farklı fedakarlık çeşitleri mevcuttur. Farklı kişiler tarafından yapılan 
farklı kategorilerdeki fedakarlıklar, fedakarlık çeş itlerini sadece 
üstünkörü olarak ortaya koyarlar. Aslında fedakarlığın anlamı, yajiia 
olarak bilinen Yüce Tanrı Vişı::ı.u1yu tatmin etmektir. Fedakarlığın 
farklı çeşitleri dünyevi malların feda edilmesi ve aşkın bilgi edinmek 
için yapılan fedakarlıklar olmak üzere kabaca iki bölüme ayrılır . .Krşı::ı.a 
şuurunda olanlar bütün maddi varlıklarını Yüce Tanrının tatmi_niyeti 
için feda ederlerken, geçici mutluluk peşinde olan diğerleri ise lndra, 
güneş ilahı, vs. gibi ilahları tatmin etmek için mallarını feda ederler. 
Ve gayrişahsiyetçi olan diğerleri gayrişahsi Brahman1 a dalarak 
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kimliklerini feda ederler. Yarıtanrılar, evrenin ısıtılması, sulanması, 
aydınlatılması gibi bütün maddi işlevlere nezaret etmek ve bakımını 
yapmak için Yüce Tanrı tarafından o işlere atanmış kudretli 
varlıklardır. Maddi çıkar peşinde olanlar, Vedik ritüellere göre çeşitli 
fedakarlıklar yaparak yarıtanrılara ibadet ederler. Bunlara, bahv-isvara
vadi, yani "yarıtanrılara tapanlar" denir. Fakat, Mutlak Hakikatin 
gayrişahsi özell iğine ibadet eden ve yarıtanrıların suretlerini geçici 
olarak gören diğerleri bireysel kimliklerini yüce ateşe feda ederler ve 
Yüce Tanrının varlığına garkolarak bireysel varoluşlarına son verirler. 
Bu gibi gayrişahsiyetçiler, Yüce Tanrının aşkın doğasını anlamak 
icin felsefi tahminlerle vakitlerini feda ederler. Birbaşka deyişle, 
meyvesel işçiler maddi zevkler için maddi varlıklarını feda ederlerken, 
gayrişahsiyetçiler Yüce Tanrının varlığında eriyip yok olmak için 
maddi sıfatlarını feda ederler. Gayrişahsiyetçiler için fedakarlığın, veya 
kurbanın ateş mihrabı Yüce Brahman'd ır ve sunulan şahsiyet 
Brahman' ın ateşi tarafından yutulur. Bununla beraber, Arjuna gibi 
Krşı:ta şuurundaki kişiler herşeyi Krşı:ta'nın tatminiyeti için feda ederler 
ve böylece, büçün maddi varlığıyla beraber kendisi de herşeyi ile 
Krşı:ıa' ya feda edilmiş olur. Bu kişi birinci sınıf yogidir ve bireysel 
varlığını da kaybetmez. 
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srotradinindriyany an ye 
sariıyamagnişu juhvati 

sabdadin vişayan anya 
indriyagnişu juhvati 

srotra-adini--duyma işlemi gibi; indriyaı:ıi--duyular; anye-diğerleri; 
sariıyama-baskının; agnişu-ateşlerde;  juhvati-sunmak; 5abda
adin-ses t itreşimi ,  vs. ; vişayan--duyu memnuniyeti nesneleri ; 
anye-diğerleri ;  indriya-duyu organlarının; agnişu-ateşlerde; 
juhvati-feda ederler. 

CEVİRİ 
Bazıları ( saf brahmaçariler ); işitme olgusunu ve duyuları akli 
kontrolün ateşine feda ederler ve diğerleri (kurallar altında evli 
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kişiler) ise, duyu nesnelerini duyu ateşine feda ederler. 

ACIKLAMA 
İnsan yaşamının dört bölümünün üyeleri, yani brahm(icaril.er, 
gr-hastalar , vanaprasthalar ve sarn_-ıyasil.erin hedefi mükemmel bir yogi 
veya aşkın kişi olabilmektir. insan yaşamı hayvanlar gibi duyu 
memnuniyetinden zevk almak için olmadığından, insan yaşamındaki 
dört sıra insanların manevi yaşamlannda mükemelliğe ulaşmaları için 
ayarlanmıştır. Brahmacaril.er, yani bir gurunun himayesi altındaki 
öğrenciler duyu memnuniyetinden uzak durarak akı llarını kontrol 
ederler. Bu dörtlükte, onların işitme olgusunu ve duyuları, kontrol 
edilen aklın atesine feda ettiklerinden bahsedilmektedir. Brahmacaril.er 
sadece Krşı:ıa ş.uuruyla i lgili sözler duyarlar; anlamanın esas ·ilkesi 
işitmektir ve bundan dolayı, saf bir brahmacari tamamen harer 
ruımanukirtanamdır, yani Tanrının yüceliğini duymak ve zikretmekle 
meşguldür. O, kendisini maddi seslerin titreşiminden uzak tutar ve 
iş itme duyusu Hare Krşı:ıa, Hare Krşı:ıa'nın aşkın ses titreşimini 
duymakla meşguldür. Aynı şekilde, duyusal memnuniyet için 
müsadeleri olan evli kisiler de kendilerini kontrol altında tutarak 
aynı şekilde hareket ededer. Cinsel ilişki, sarhoş olmak ve et yemek 
insan toplumundaki genel eğilimlerdir, fakat kendisini kontrol altında 
tutan evli ç iftler kontrol dışı bir cinsel yaşama, veya diğer duyusal 
memnuniyetlere kendilerini kaptırmazlar. D"ıni yaşam ilkeleri üzerine 
kurulmuş bir evlilik bütün medeni insan toplumlarında geçerlidir, 
çünkü kontrol altında tutulan bir cinsel yaşama giden yol budur. 
Kontrol altında tutulan ve bağımlılık yaratmıyan bu cinsel yaşam 
aynı zamanda bir çeşit yajfiadır, çünkü kendisini kontrol alt ında 
tutan evliler, aşkın yaşama ulaşmak için duyusal memnuniyete olan 
genel eğilimlerini feda ederler. 
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sarva�indriya,karmani 
prana,karmani capare 

atma,sariı yama,yogagnau 
juhvati jfıiina,dipite 
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sanıani-heps inin ; indriya-du yu lar ;  karrnar:U-çalış ır ;  prana
kannö.ni-yaşam havasının işlevleri; ca-de-da; apare--diğerleri; 
atma-sam yama -aklın kontrol edilmesi; yoga-bağlantı işlemi; 
agnau-ateşinde; juhvati-sunmak; jiüina-dipite-benlik idraki için 
duyulan dürtüden dolayı. 

CEVİRİ 
Akıllarını ve duyularını kont�ol ederek benlik idrakinde ilerlemek 
isteyen diğerleri, bütün duyuların işlevlerini ve yaşam nefesini, 
adak olarak kontrol edilen aklın ateşine bağışlarlar. 

ACIKLAMA 
Burada ,  Patafij a l i  tarafından düşünü len yoga s istemine 
değinilmektedir. Yoga-sütra , veya Patanjali'de ruha pratyag-atmii ve 
prag-atmii adı verilir. Ruh, duyu memnuniyetine bağımlı olduğu sürece 
ruha prag-atmii adı verilir, fakat aynı ruh bu duyusal zevklerden 
koptuğu zaman ruha pratyag-atmii adı verilir. Ruh vücutta rol oynayan 
on çeşit havaya hedef olur ve bu olay solunum sistemiyle sezilebilir. 
Patanjali 'nin yoga sistemi, vücuttaki havanın bütün işlevlerinin 
sonunda maddi bağımlıl ıktan ruhunu arıtmaya müsait hale gelmesi 
için kişiye vücuttaki havanın nasıl kontrol edileceğini öğretir. Bu 
yoga sistemine göre, pratyag-atmii en yüce kazançtır. Bu pratyag-atmii 
ise maddi faaliyetlerden çekilmektir. Kulağın işitmesi, gözün görmesi, 
bumun koku a lması ,  dilin tat alması, elin dokunması gibi ,  duyular 
duyu nesnelerine göre hareket ederler ve böylece hepsi benl iğin 
dışındaki hareketlerle meşgul olurlar. Buna, prana-vayunun işlevleri 
denir. Apana-vayu alçalır, vyana-vayu küçülür ve genişler, samiina-vayu 
dengeyi sağlar, udana-vayu yükselir, ve kişi aydınlandığı zaman bütün 
bunları benlik idraki için kullanır. 
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dravya-yajiüis tapo-yajiüi 
yoga-yajiüis tathapare 

svadhyaya-jiiana-yajiüis ca 
yataya� samsita-vrata� 

dravya-yajnah-kişinin mallarını feda etmesi; tapah-yajiüi�--çileli 
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fedakarlıklar; yoga,yajna�-sekizli mistisizmde yapılan fedakarlık; 
tatha-böylece; apare�iğerleri; svadlı yaya-Vedaların öğrenimiyle 
yapılan fedakarlık; jfıana,yaifıa�-aşkın bilgide ilerleme kaydedilerek 
yapılan fedakarlık; ca�e-da; yauıy�-aydınlanmış kişiler; sariıSita
vratiÜ).-zorlu ilkeleri kabul etmek. 

CEVİRİ 
Zorlu ilkeleri kabul eden bazıİarı, mallarını feda edip aydınlanırlar 
ve diğerleri, büyük bir sadelik gösterip sekizli mistisizmi 
uygulayarak, veya aşkın bilgide ilerlemek için Vedaların öğrenimiyle 
meşgul olarak aydınlanırlar. 

ACIKLAMA 
Bu fedakarlıklar çeşitli bölümlere ayrılabilir. Mallarını çeşitli vakıflar 
altında feda edenler vardır. Hindistan' da, zengin tüccarlar, veya asiller, 
damıa,sala, anna,kşetra, atitJıi,sala, anathalaya ve vidya,pitha gibi çeşitli 
vakıf dernekleri kurmuşlardır. Diğer ülkelerde, fakirlerin bedava 
yararlandıkları çeşitli hastaneler, huzur evleri, aş ocakları ve sağlık 
ocakları vardır. Bütün bu vakıf faaliyetlerine dravyamaya,yajna adı 
verilir. Yaşamda yücelmek, veya evrendeki yüksek gezegenlere terfi 
etmek için, candrayana ve caturrniisya gibi sadelikleri gönüllü olarak 
kabul edenler de vardır. Yasamı bazı sert kurallar altında idame ettirmek 
i_çin, bu yöntemler bazı zorlu ilkelerin kabul edilmesini gerektirir. 
Orneğin, caturmasya ilkesi altındaki aday, yılın dört ayı (Temmuzdan 
Ekime kadar) traş olmaz, bazı yiyecekleri yemez, günde iki defa yemez, 
veya evini terketmez. Yaşamdaki konforların bu şekilde feda edilmesine 
capomaya,yajna adı verilir. Patafı.jali sistemi (Mutlakın varlığına 
dalmak için}, veya hatlıa'Yoga, veya aşıanga,yoga (belli mükemmellikler 
için) gibi çeşitli mistik yogalar ile meşgul olan diğerleri de vardır. 
Bazılar ise bütün kutsal hac yerlerini ziyaret etmekle meşgul olurlar. 
Bütün bu yoga uygulamalarına yoga-yajna adı verilir, ve bunlar, maddi 
cfünyada belli bir mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fedakarlıklardır. 
Ozellikle Upanişadlar ve Vedanca-sütralar , veya Sankhya felsefesi gibi 
çeşitli Vedik literatürlerin öğrenimiyle meşgul olan diğerleri de vardır. 
Bütün bunlara; svadlıyaya,yajna, veya fedakarlık öğrenimiyle meşgul 
olmak denir. Bütün bu yogiler inanarak çeşitli fedakarlıkları icra 
etmekle meşgul olurlar ve yaşamda yükselmeye çalışırlar. Bununla 
beraber, Krşı:ıa şuuru, Yüce Tanrıya doğrudan doğruya sunulan bir 
hizmet olduğu iç in bunlardan farklıdır. Yukarıda bahsi geçen 
fedakarlıkların hiçbirisiyle Krşı:ıa şuuruna ulaşılamaz; Krşı:ıa şuuruna 
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sadece Tanrının ve Onun sevgili kullarının rahmeti i le ulaşılabilir. 
Bundan dolayı, Krşı:ı.a şuuru aşkındır. 
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apane juhvati prar:ıam 
prane 'panariı tathapare 

praryapana-gati ruddhva 
praryayarna-parayanaJı 

apare niyataharah 
praryan praneşu juhvati 

apane-aşağı doğru hareket eden havada; juhvati-sunmak; 
prar:uzm-dışarı doğru hareket eden havada; prane-dışarıya çıkan 
havad a ;  apanam-aşağıya g iden havada; tatha-bir  de ;  
apare-<liğerleri; prar:ıa-dışarı giden havada; apana-ve aşağı giden 
havada; gati-hareket; ruddhva-yoklamak; prana-ayama-nefes alma 
işleminin durdurulması ile girilen vecd hali; parayana�-eğilimli; 
apare-<liğerleri; niyata-kontrol altına al ınarak; aharah-yemek; 
praryan-dışarı g iden hava;  praneşu-dışarı giden havada; 
juhvati-fedakarlık. 

CEVİRİ 
Verilen nefesi alınan nefese ve alınan nefesi verilen nefese sunarak 
bu şekilde sonunda vecd haline girip nefesini durduran ve nefesini 
durdurarak vecd haline ulaşma işlemiyle meşgul olan diğerleri de 
vardır. Yemek yeme işlemini azaltan diğerleri de, dışarı verilen 
nefesi nefesin kendisine sunarak feda ederler. 

ACIKLAMA 
Nefes alma işlemini kontrol etmek için uygulanan yoga sistemine 
praryayama-yoga denir ve başlangıçta, çeşitli oturuş şekilleri aracılığıyla 
yapılan hatha-yoga sisteminde uygulanır. Bütün bu yöntemler, manevi 
idrakte ilerlemek amacıyla duyuları kontrol edebilmek için önerilir. 
Vücuttaki havanın geçtiği geçitlerin yönünü tersine çevirebilmek 
için yapılan bu uygulama vücuttaki havanın kontrol edilebilmesini 
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mümkün kılar. Apana hava aşağı doğru, ve prana hava yukarı doğru 
gider. Bir pranayama-yogi, hava akımları pıi.rakaya, yani dengelenip 
nötr duruma u laşıncaya kadar ters yönde solunum yapar. Veri len 
nefesi alınan nefese sunmaya recaka denir. Her iki hava akımı da 
tamamen durduğu zaman kişi kumbaka-yoga durumuna u laşmış 
dernektir. Yogiler kumbaka-yogayı uygulayarak yaşam sürelerini yıllarca 
uzatabi lirler. Bununla beraber, Krsna suurundaki kisi daima Tanrının 
aşkın sevgi h izmetinde olduğu için. d�yularını kendiliğinden kontrol 
eder hale gelir. Duyuları daima Krşr:ıa'ya hizmet etmekle meşgul olduğu 
için başka birşeyle meşgul olmaz. Bu kişi, yaşamının sonunda Rab 
Krşr:ıa'nın aşkın platformuna transfer olacağı için yaşamını uzatmak 
için çaba harcamaz. Bagavad-gita'da ( 1 4 . 26) belirt ildiği gibi, bu kişi 
bir an önce özgürlük platformuna u laşır: 

miiriı ca yo 'vyabhicarena 
bakti-yogeruı sevate 

sa guniin samatltyaitan 
brahma-hüyaya kalpate 

"Tanrıya saf ve adanmış hizmet vermekle meşgu l olan kişi maddi 
doğanın hallerini aşar ve doğrudan doğruya ruhsal platforma ulaşır." 
Krşna şuurundaki kişi ruhsal yolculuğuna aşkın seviyeden başlar ve 
daima aşkın şuurda kalır. Bundan dolayı, kolay kolay yoldan ç ıkmaz 
ve gecikmeye uğramadan Tanrının yurduna geri döner. Kişi, krsna
prasadam, yani ilk önce Tanrıya sunulmuş yiyecekleri yediği zaman az 
yemek yeme işlemi de kendiliğinden uygulanmış olur. 

3 0  
�� ll��Jı �: 1 
� � � �Hld'14{ 11 � 0 1 1 

sarve 'py ete yajna-vid.o 
yajna-kşapita-kalmaşah 

yaina-siştamrta-bujo 
yanti brahma saniitanam 

sarve-hepsi ; api-açıkça farklı olmakla beraber; ete-bunlar; yajna
vidc0-fedakarlık icraatının amacını b i len; yajna-kşapita-bu gibi 
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icraatlar sonucunda arınmış olmak; kalmaşah-günahsal tepkilerin; 
yajna-sişta-yajfia icraatının sonucunun; amrta-bujah-bu nektarın 
tadını alanlar; yZmti-yaklaşırlar; brahma-yüce;  sarıatanam--ebedi 
atmosfer. 

CEVİRİ 
Fedakarlığın ne dernek olduğ\inu bilen bütün bu insanlar günahsal 
tepkilerden arınırlar ve bu fedakarlıklarının sonucunda elde edilen 
nektarın tadını aldıkları için yüce ebedi atmosfere doğru ilerlerler. 

ACIKLAMA 
Çeşitli fedakarlıkların süregeien bu izahından (kişinin mal ını feda 
eonesi, Vedalar ' ın, veya felsefi doktrinlerin öğrenimi ve yoga sisteminin 
uygulanması) anlaşılan şudur ki, bütün bunların ortak amacı duyuların 
kontrol edi lebi lmesidir . Maddi var oluşun esas sebebi duyu 
memnuniyetidir, bundan dolayı, kişi duyusal rnerrınuniyetten başka 
bir platforma yerleşmedikçe tam bilgi, tam saadet ve tam yaşamın 
ebedi platfonİıuna yükselme şansına sahip olamaz. Bu platform, ebedi 
atmosferde, veya Brahman atrnosferindedir. Yukarıda bahsi geçen 
bütün fedakarlıklar, maddi var oluşun günahsal tepkilerinden arınması 
için kişiye yardımcı olurlar. Yaşamda bu mertebeye ulaşan kişi, bu 
yaşamında mutlu ve zengin olmakla kalmaz, sonunda ya gayrişahsi 
Brahrnan' a dalarak, ya da Tanrının Yüce Şahsı Krşr:ıa i le beraber 
olarak Tanrının ebedi krallığına girer. 
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rıayam loko 'sty ayajfıasya 
kuta 'nyaJ:t kuru-sattama 

na- a s  l a ; ayam- b u ; lokaJ:t-gezegen; a s  t i--orada; 
ayaifıasya-fedakarlık icraatında bulunmayanlar için; kutal:t-nerede; 
anyaJ:t--<liğer; kuru-sat-tama-Ey Kurular' ın en iyisi. 

CEVİRİ 
Ey Kuru hanedanının en iyisi; gelecek yaşam bir yana, bu yaşamda 
bile, veya bu gezegende fedakarlık göstermiyen hiç kimse mutlu 
bir yaşam süremez. 
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ACIKLAMA 
Kişi, maddi var oluşun her ne. suretinde bulunursa bulunsun gerçek 
durumunun farkında değildir. Birbaşka deyişle, maddi dünyada var 
oluşumuz, günahkar yaşantılarımızın birden fazla tepkilerine bağlıdır. 
Günahkar yaşama cehalet sebep olur ve günahkar yaşam kişinin 
maddi varoluşa sürüklenmesine sebep olur. lnsan suretinde dünyaya 
gelmek, bu kapandan kurtulabilmek için ele geçirilen yegane fırsattır. 
Bu bakımdan, Vedalar bize ekonomik rahatlık, kontrol altına alınan 
duyu memnuniyeti ve son olarak bu zor durumdan tamamen 
kurtulabilmenin yollarını gösteren dinin yollarını göstererek kurtulma 
şansı tanır. Yukarıda gösterilen çeşitli fedakarlıklar, veya dini yollar 
ekonomik sorunlarımızı kendiliğinden çözer. Nüfus patlaması bile 
olsa yajfıa uygulaması sonucunda yeterli yiyecek, süt, vs. olur. Vücudun 
ihtiyaçları tamamen karşılandıktan sonra, doğal olarak sıra duyuların 
tatmin edilmesine gelir. Bundan dolayı, kontrollü duyu memnuniyeti 
için Vedalar kutsal evliliği öngörür. Kişi böylece yavaş yavaş maddi 
kapandan kurtulma düzlemine yükselir, ve özgür yaşamın en yüce 
mükemmelliği Yüce Tanrı ile beraber olmaktır. Yukarıda bahsedildiği 
gibi, mükemmellik, yajila uygulamasıyla elde edilir. Kişi eğer Vedalar'a 
göre yajfıa uygulamasına yanaşmıyorsa, değil birbaşka gezegendeki 
birbaşka vücutta sürdüreceği yaşamda mutlu olmak, ş imdiki 
vücudunda sürdürdüğü yaşamda bile mutlu olamaz. Çeşitli yüksek 
gezegenlenlerde çeşitli seviyelerde maddi rahatlıklar mevcuttur ve 
her durumda çeşitli yajfıalar ile meşgul olan kişilerin duyduğu büyük 
mutluluklar vardır. Fakat, kişinin ulaşacağı en yüksek mutluluk, .Krşı:ı.a 
şuuru uygulaması ile ruhsal gezegenlere terfi etmektir. Krşı:ı.a şuurunda 
sürdürülen bir yaşam, maddi varoluşun bütün sorunlarını çözümler. 
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evariı bahu-vidha yajiüi 

vitata brahmano mukhe 
karma-jan viddh{ tan sarvan 

evariı jfıat va vimok.şyase 

evam-böylece; bahu-vidhah-çeşitli türlerin; yainah-fedakarlıklar; 
vitatıJh-yayılmış; brahmanah-Vedalar' ın; mukhe-ağız yoluyla; 
karma-jan-çalışmadan doğmuş ; viddhi-bilmelisin; tan-onları; 
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sarviin-hepsi; evam-böylece ; jfıiitvii-bilerek; vimokşyase-özgür 
olacaksın. 

CEVİRİ 
Her çeşit fedakarlık Vedalar tarafından onaylanır ve hepsi de 
çeşitli çalışma tiplerinden doğmuştur. Bunları bilerek özgür 
olabilirsin. 

ACIKLAMA 
Yukarıda bahsi geçen çeşitli fedakarlıklar, Vedalar' da bahsedildiği gibi 
çeşitli tiplerde çalışmalar yapanlara uyar. Kişi vücutsal kavrama çok 
fazla batmış olduğu için bu fedakarlıklar öyle ayarlanmıştır ki, kişi ya 
vücuduyla, ya aklıyla, ya da zekasıyla çalışabilir. Fakat, kişinin sonuçta 
vücudundan özgür olabilmesi için bütün bunlar önerilir. Bu konu 
burada Tanrının Kendi ağzından onaylanmaktadır. 
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sreyiin dravya-mayad yajfıiij 
jfıiina-yajfıc0 parantapa 

sarvariı kamıiikhilariı piirtha 
jfıiine parisamii.pyate 

sreyiin-<laha büyük; dravya-mayiit-sahip olunan maddi eşyaların ; 
yajfıiit-fedakarlıktan; jfılina-yajfıah-bilgi fedakarlığı; parantapa-Ey 
düşmanını  ceza landıran;  sarvam-hepsi; karma-faaliyetler; 
akhilam-bütünlükte ;  partlıa-Ey Prtha'nın oğlu; fniine-bilgide; 
parisamii.pyate-son. 

CEVİRİ 
Ey düşmanını cezalandıran, bilgide uygulanan fedakarlık maddi 
malların feda edilmesinden daha iyidir. Ey Prtha'nın oğlu, bütün 
bunlardan sonra, yapılan çalışmanın bütün fedakarlığı aşkın bilgide 
son bulur. 
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ACIKLAMA 
Bütün fedakarlıkların amacı ,· tam bi lgi durumuna ulaşarak maddi 
dertlerden kurtulmak ve sonuç olarak, Yüce Tanrının sevgi hizmeti 
(Krşı:ıa şuuru) ile meşgul olmaktır. Ne var ki, bütün bu çeşitli fedakarlık 
faaliyetlerinde bir gizem vardır ve kişi bu gizemi bilmelidir. Kişinin 
inancına göre, fedakarlıklar bazen farklı şekillerde ortaya çıkar. Bilgiye 
ermeden yapılan fedakarlıklar maddi platformda kalacağı ve manevi 
bir yarar sağlamıyacağı için, fedakarlığı yapan kişinin inancı aşkın 
bilgi seviyesine u laşmış ise bu kişi, bu bi lgiden uzak olarak maddi 
varlıklarını feda edenlerden daha ileri olarak kabul edilmelidir. Gercek 
bilgi aşkın bilginin en üst seviyesi olan Krşl)a şuurunda zirveye ulaŞır. 
Yüksek bilgiden mahrum olarak yapılan fedakarlıklar aşkın bilgi 
seviyesine yükseltildiği zaman bütün bu faaliyetler manevi platforma 
girmiş olur. Şuurdaki farklılıklara bağlı olarak, fedakarlık faaliyetlerine, 
bazen karma-kanda (meyvesel faaliyetler) ve bazen de jiıana-kanda 
(hakikat peşindeki bi lgi) adı verilir. Sonunda bilgi olması her zaman 
daha iyidir. 
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tad viddhi pranioatena 
pariora.Snena sevaya 

upadekşyanti te jiıanaın 
jiıaninas tatt va-darsinah 

tat-farkl ı  fedakarlıkların b i lgis i ;  v iddhi-anlamaya ça l ı ş ;  
pranioatena-manevi  uzmana yaklaşarak; pariorasnena-itaatli 
soruşturmalarla ; sevaya-hizmet ederek ; upadeksyanti-inisiye 
edecekler; te-sen; jfıanam-bilgiye; jiıaninah-benliğini idrak etmiş; 
tattva-hakika ti ; darsinah-gören ler. 

CEVİRİ 
Bir manevi uzmana yanaşarak hakikati öğrenmeye çalış. Ona itaat 
ederek sorustur ve ona hizmet et. Benliklerini idrak etmis ruhlar 
sana bilgi ve�ebilirler, çünkü onlar hakikati görmüşlerdir. · 
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ACIKLAMA 
Ruhsal idrak yolu şüphesiz zor bir yoldur. Bundan dolayı ,  Tanrı 
burada ,  Kendisinden başlıyarak gelen gurular zinciri hattında yer 
alan bir manevi uzmana yanaşmamızı tavsiye etmektedir. Bu gurular 
zinciri i l�esini izlemiyen hiç kimse deha sahibi bir manevi uzman 
olamaz. Üzgün manevi  uzman Tanrıdır ve gurular zincirindeki kişi 
Tanrının mesaj ını kendi müridine iletebilir. Bazı ahmakça modalarla 
hickimse kendi yöntemini geliştirerek manevi idrake mazhar olamaz. 
Bagavatam ( 6 .3 . 1 9 )  bu konuda şöyle der: damıam tu sakşad bagavat� 
pranitam-din yolu doğrudan doğruya Tanrı tarafından ifade edilmiştir. 
Bu bakımdan, ne akli tahminler ve kuru tartışmalar kişiyi doğru yola 
götürebilir, ne de kişi bilgi kitaplarını bağımsızca öğrenerek manevi 
yaşamda bir gelişme kaydedebilir. Bilgi edinmek isteyen kişi manevi 
bir uzmana yanaşmalıdır. Bu gibi manevi uzmanlar tam bir teslimiyetle 
kabul edilmeli ve kişi hatalı bir gurura kapılmaksızın tıpkı bir hizmetçi 
gibi ona hizmet etmelidir. Benliğini idrak etmiş bir manevi uzmanın 
tatmin edilmesi manevi yaşamda elde edilen gizl i bir başarıdır .  
Soruştunna ve itaat, manevi anlayış için ideal bir kombinasyondur. 
ltaat ve hizmet olmadıkça manevi uzmandan yapılan soruşturmalar 
etkili olmayacaktır. Kişi manevi öğretmeninin sınavından başarıyla 
geçmel idir  ve guru, öğrencisini arzulu olarak görünce öğrencisini 
manevi anlayış ile takdis eder. Bu mad.de, gerek körü körüne b irisini 
izlemeyi, gerekse saçma soruşturmaları yermektedir. Kişi ,  sadece 
gurudan itaatle öğrenmekle kalmamalı aynı zamanda itaat, soruşturma 
ve hizmet yoluyla gurudan açık bir anlayış almalıdır; deha sahibi b ir 
guru doğal olarak öğrencisine karşı çok naziktir. Bundan dolayı, 
öğrenci eğer itaatkarsa ve hizmete hazır ise, bu müridin bilgi edinmesi 
ve soruşturması mükemmel demektir. 
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evam yasyasi par:ulava 

yena bütany a.sesani 
drakşyasy litmany atho mayi 
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yat-h a n g i ;  jnawa- b i l m e k ; na-asla; p u n a h-tekrar; 
rnoham-yanılgıya; evam-bu gibi; yıisyasi-gideceksin; paı:u;lava-Ey 
PaQ.çiu'nun oğlu; yena-ne ile; bütarıi--canlı varlıklar; a..seşani-hepsi; 
drakşyasi-göreceksin; atmani-Yüce Ruhta; athau-veya birbaşka 
deyişle; mayi-Bende. 

CEVİRİ 
Benliğini idrak etmiş bir ruhtan gerçek bilgiyi aldıktan sonra tekrar 
böyle yanılgılara düşmezsin; bu bilgi ile bütün canlı varlıkların 
Yüce Tanrının bir parçası olduğunu, birbaşka deyişle, onların 
Bana ait olduklarını görürsün. 

ACIKLAMA 
Benliğini idrak etmiş bir ruhtan, veya herşeyi olduğu gibi bilen 
birisinden bigi edinmenin amacı, bütün canlı varlıkların Tanrının 
Yüce Şahsı Rab KrşQ.a'nın öz parçası olduklarını öğrenmektir. 
KrşQ.a'dan ayrı olarak var olma duygusuna maya (ma,değil, ya ,bu) 
adı verilir. Bazıları, KrşQ.a ile hiçbir ilgimiz olmadığını, Krşr:ıa'nın 
büyük bir tarihi şahsiyet olduğunu ve gayrişahsi Brahman'ın Mutlak 
olduğunu düşünürler. Aslında, Bagavad,gita'da bel irti ldiği gibi, 
gayrişahsi Brahman, KrşQ.a'nın şahsi nurudur. KrşQ.a, Tanrının Yüce 
Şahsı olarak herşeyin sebebidir. Brahma,samhita'da açıkça belirtildiği 
gibi KrşQ.a, Tanrının Yüce Şahsı ve tüm sebeplerin sebebidir. Onun 
milyonlarca enkarnasyonu bile sadece Onun çeşitli yayılımlarından 
ibarettir. Canlı varlıklar da aynı şekilde Onun yayılımlarıdır. Maya.vadi 
filozoflar, KrşQ.a'nın bu çeşitli yayılımlarında ayrık olarak kimliğini 
kaybettiğini düşünerek hataya düşerler. Bu düşüncenin doğası 
maddidir. Maddi dünyadan edindiğimiz deneyime göre biliriz ki, eğer 
birşey parçalara ayrılırsa özgün kimliğini kaybeder. Ancak, Mayavadi 
filozoflar, mutlakın anlamının bir artı birin bire, bir eksi birin de bire 
eşit olduğunu anlıyamamaktadırlar. Mutlak dünyada durum budur. 

Mutlak bi limde yeterli bilgi edinemiyecek kadar çok yanılgılarla 
kaplanmış durumdayız ve bundan dolayı, KrşQ.a'dan ayrı olduğumuzu 
düşünmekteyiz. KrşQ.a'nın ayrık parçaları olmamıza rağmen Ondan 
farklı değiliz. Canlı varlıkların vücutsal farklılıkları, maya'dır, yani 
hakiki olmayandır. Bizim var oluş amacımız KrşQ.a'yı tatmin etmektir. 
Arjuna, sadece maya yüzünden akrabalarıyla olan geçici vücutsal 
bağın KrşQ.a ile olan ebedi ruhsal bağdan daha önemli olduğunu 
düşünüyordu. Gita 'nın tüm öğretisi şu sonucu hedef alır; bu sonuca 
göre, canlı varlık KrŞQ.a'nın ebedi hizmetçisi olarak KrŞQ.a'dan ayrılmaz, 
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ve Krşı:ta'dan ayrı olarak tanımlanma duygusuna maya adı verilir. 
Yüce Tanrının ayrık öz parçaları olan canlı varlıkların yerine 
getirmeleri gereken bir amaçları vardır. Ve çok uzun bir süreden beri 
bu amacı unuttukları için insan, hayvan, yarıtanrı, vs. gibi çeşitli 
vücutlara bürünüp durmaktadırlar. Bu gibi vücutsal farklılıklar Tanrıya 
olan aşkın hizmetin unutulmasından doğar. Fakat, kişi eğer Krşı:ta 
şuuru aracılığı ile aşkın hizmet verirse bir an önce bu yanılgıdan 
kurtulur. Kişi böylesine saf b ir bilgiyi sadece deha sahibi bir gurudan 
öğrenebilir ve böylece, canlı varlığın Krşı:ta'ya eşit olduğunu savunan 
yanlış bir düşünceden uzak durabilir. Mükemmel bilgi, Yüce Ruh 
Krşı:ta'nın bütün canlılar için yüce bir sığınak olduğunun bilinmesidir. 
Bu sığınaktan uzaklaşan canlı varlıklar maddi enerj i tarafından 
yanıltılarak kendilerinin ayrı bir kimliğe sahip olduklarını düşünürler. 
Böylece, maddi kimliklerinin farklı standartları altında Krşı:ta'yı 
unuturlar. Ancak, yanılgı içerisindeki bu canlı varlıklar Krşı:ta 
şuurunda yerleştikleri zaman özgürlük yolunda oldukları kesinleşir. 
Biigavatam ( 2 . 1 0 .6 )  bu �onuda şöyle der: muktir hitviiyatlui--rüpariı 
svarüpena vyavasthitih . Ozgürlüğün anlamı ,  kişinin kendi meşru 
konumunda Krsna'n ın ebedi hizmetcisi olarak Krsna suurunda 
bulunmasıdır. · 

· . · · · . . 
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api ced asi piipebhyah 
sarvebhyal). papa,krt,tamalt 

sarvariı jfüina,plavenaiva 
vrjinariı santarişyasi 

api-bi l e ;  cet-e ğer ;  asi-sens in ;  papebhyal).-günahkarların; 
sarvebhyah-b ü tü n ;  papa,krt,tamah-en büyük günahkar ;  
sarvam-bütün bu günahsal tepkiler; jfüina,plavena-aşkın bilgi 
teknes i y l e ; eva-kes in l ik l e ;  vrjinam-dertler okyanusu ; 
santarişyasi-tamamiyle aşabilirsin. 
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CEVİRİ 
Bütün günahkarlardan daha günahkar olsan bile aşkın bilgi 
teknesine bindiğin zaman dertler okyanusunu aşabilirsin. 

ACIKLAMA 
Kisinin Krsna ile olan mesru iliskisini tam olarak anlaması o kadar 
gü�eldir ki b� anlayış kişiyi", karanlıklar okyanusunda verdiği var oluş 
mücadelesinden bir an önce kurtarır. Bu maddi dünya bazen bir 
karanlıklar okyanusuna, bazen de yanmakta olan bir ormana benzetilir. 
Okyanusa düşmüş birisi, her nekadar usta yüzücü olursa olsun, 
kurtulmak için çabalaması hiçbir işe yaramaz. Eğer birisi gelir de 
okyanusta ç ırpınan bu zavallıyı çekip ç ıkartırsa, o kişi en büyük 
kurtarıcıdır. Tanrının Yüce Şahsından edinilen mükemmel bi lgi, 
özgürlüğe giden yoldur. Krşr:ıa şuuru teknesi oldukça basittir, fakat 
aynı zamanda en saf olandır. 
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yathaidhamsi samiddlıo 'gnir 
basma-sat kurute 'rjuruı 

jnaniignih sarva-karmiini 
basma-sat kurute tatha 

yatlüı-tı pk ı ;  edhariısi-odun; samiddhah-yanmak; agnih-ateş; 
basma-sat-kül ler ;  kurute-döner;  arjuruı-Ey Arj una ; jfıana
agni�-bilginin ateşi; sarva-karmiir:ıi-maddi faaliyetlere olan bütün 
tepkiler; basma-sat-küllere; kurute-dönüşür;  tatha-aynı şekilde. 

CEVİRİ  
Ey Arjuna, şiddetli bir ateşin ·odunları yakıp kül etmesi gibi, bilgi 
ateşi de maddi faaliyetlerin tüm tepkilerini yakıp kül eder. 

ACIKLAMA 
Benliğin ve Üstünbenliğin mükemmel bilgisi ve bunların birbirleriyle 
olan i l işkisi burada ateşe benzeti lmektedir. Bu ateş, günahkar 
faaliyetlerin tepkilerini sadece yakmakla kalmayıp, aynı zamanda 
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sevapsa! faaliyetlerin de bütün tepkilerini yakıp kül eder. İcraat 
sırasında al ınan tepki ler, meyva verme sırasında al ınan tepkiler, 
hal ihazırda görülen tepki ve tepkinin kendisi olmak üzere tepkinin 
ceşitli safhaları vardır. Fakat, canlı varlığın meşru konumu hakkındaki 
bilgi herşeyi yakıp kül eder. Kişi tam bilgide olduğu zaman, ilk ve 
sonraki olmak üzere her iki tepki de yanar kül olur. Vedalar 'da (Brhad
iiranyaka Upanişad 4.4. 22 )  bu konu şöyle anlatılır: ubhe uhaivasa e te 
tarati amrtah sıülhv-asadhüni: "Kişi , çalışmanın günahsa! ve sevapsa! 
tepki lerinin her ikisinin de üstesinden gelir." 
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na hijnanena sadrsariı 
pavitram iha vidyate 

tat svayariı yoga-sariısiddhah 
kaleniitmani vindati 

na-hicbirşey;  hi-kesinlikle; jnanena-bilgi ile; sadrsam-mukayese; 
pavitram-kutsanmış ;  iha-bu dünyada; vidyate-var olur; tat--o; 
svayam-kend is i ;  yoga-adanmışl ıkla;  samsiddhah-olgun kiş i ;  
kalena-zamanla; atmani-kendisinde; virulati-zevk alır. 

CEVİRİ 
Bu dünyada hicbirşey aşkın °bilgi kadar yüce ve saf değildir. Bu 
bilgi , tüm mistisizmin en olgun meyvesidir. Adanmış h izmeti 
uygulamada sabitleşmiş kişi, zamanla kendi dünyası içinde bu 
bilgiden zevk alır. 

ACIKLAMA 
Aşkın bilgiden bahsettiğimiz zaman manevi anlayış kalıpları içerisinde 
bahsederiz . Bu aşkın bi lgi kadar saf ve yüce olan başka birşey yoktur. 
Cehalet bizi bağlayan sebeptir, bilgi ise bizi özgürlüğe ulaşttran sebeptir. 
Bu bilgi adanmışlık hizmetinin olgun meyvesidir ve kişi aşkın bilgide 
yerleştiği zaman barışı kendi iç inde bulacağından başka bir yerde 
barış araması gerekmez. Birbaşka deyişle, bu bilgi ve barış Krşı:ta 
şuurunda elde edil ir. Bagavad-gitii'nın son sözü budur. 
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sraddhiival labhate jiulnariı 
tat,paral). sariıyatendriyal). 

jiulnariı labdhva param santim 
acirer:ıadhigacchati 
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sraddhii.-van-imanlı insan; labhate-elde eder; jiulnam-bilgi; tat, 
paral).-ona çok  b a ğ ı m l ı ;  sariıyata-kontrolü a l t ında ; 
indriya�-duyular;  jiulnam-bilgi; labdhva-elde e tmiş olmak; 
param- a ş k ı n ;  santim- b a r ı ş ;  acirery.a-çok y a k ında ; 
adhigacchati-ulaşır. 

CEVİRİ 
Aşkın bilgiye kendisini adamış. inançlı, ve duyularına hakiın olabilen 
kişi, bu bilgiyi elde etmeye müsaittir ve bu bilgiyi elde edince yüce 
manevi barışa hemen ulaşır. 

ACIKLAMA 
Krşı:ı.a şuurundaki bu bilgi, KrŞı::ıa'ya gerçekten inanan imanlı kişiler 
tarafından elde edilir. Bunlar, sadece Krşı::ıa şuurunda hareket ederek 
en yüce mükemmelliğe ulaşacağına inanan inançlı kişilerdir. Adanmış 
hizmet le, ve insanın kalbinden bütün maddi pislikleri temizleyen 
Hare Krşı::ıa, Hare Krşı::ıa, Krşı::ıa Krşı::ıa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare 
Rama, Rama Rama, Hare Hare'nin zikredilemesiyle bu inanca ulaşılır. 
Bundan ayrı olarak, kişi duyularını kontrol etmelidir. Krşı::ıa'ya inanan 
ve duyularını kontrol edebilen kişi, geç kalmaksızın Krşı::ıa şuuru 
bilgisinde mükemmelliğe ulaşır. 
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ajfı.aS casrıuldadhana5 ca 
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nayariı loko sti na paro 
na sukhariı samsayatmanah 

ajfıa�-kutsal yazıtlar hakkında bilgisi olmayan budala kişi; ca-ve; 
cıSraddızdha�-vahyedilmiş kutsal yazıtlara inanmaksızın; ca-de-da; 
samsaya-şüphelerin; atnuı-şahıs; virıaSyati-geri düşer; na-asla; 
ayam-bunda; lokal_ı-dünya; asti-orada; na-ne de; par�-gelecek 
yaşamd a ;  na-de ğ i l ;  sukham-mutluluk ;  samsaya-şüpheli; 
atma�-kişinin. 

CEVİRİ 
Fakat, kutsal yazıtlardan şüph.e eden cahil ve inançsız kişiler Tanrı 
şuuruna ulaşamıyarak yoldan çıkarlar. Şüphe eden ruhlar için ne 
bu yaşamda ne de gelecek yaşamda mutluluk vardır. 

ACIKLAMA 
Bagavad,gi.ta, birçok standart �e otoriteli kutsal yazıtların içinde en 
iyisidir. Neredeyse hayvandan farksız olan bazı kişiler, bu standart 
kutsal yazıtlara ne inanırlar, ne de bu yazıtlar hakkında bilgileri 
vardır, ve bilgisi olanlardan bazıları da bu kutsal yazıtlardan bölümler 
okusalar bile aslında okuduklarına tam olarak inanmazlar. Bagavad,�ta 
gibi kutsal metinlere inanan bazıları da Tanrının Yüce Şahsı Sri 
Krşı:ıa'ya inanmaz ve ibadet etmezler. Bu gibi kişilerin Krşı:ıa şuurunda 
yerleri yoktur. Düşerler. Yukarıda bahsi geçen kişilerin içinde, inancı 
olm_ayan ve hep şüphe edenler hiçbir gelişme gösteremezler. Tanrıya 
ve Onun sözlerine inanmıyan kişi ne bu dünyada, ne de gelecek 
yaşamında mutlu olabilir. Bu gibi kişiler için mutluluk yoktur. Bu 
bakımdan kişi, kutsal metinlerde belirtilen ilkelere inançla uymalı ve 
böylece bilgi platformuna yükselmelidir. Sadece bu bilgi, kişinin ruhsal 
anlayış platformuna ulaşmasına yardım eder. Birbaşka deyişle, şüphe 
edenlerin ruhsal özgürlük içerisinde yerleri yoktur. Dolayısıyla kişi, 
gurular zincirinde yer alan büyük �aryaların izinden yürüyerek başarıya 
ulaşmalıdır. 
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4.42 Aşkın Bilgi 

yoga,sannyasta,kamıiinariı 
jfılına,safıchinna,samsayam 

amıavantam na kamıiini 
nibadhnanti dananjaya 

267 

yoga-karma,yoga ile yapılan adanmış hizmet;  sannyasta-feragat 
halindeki kişi; kamıiinam-hareketlerin meyveleri; jnana-bilgi ile; 
safıchinna-kesmek ; sam.Sayam-şüpheler; amıa,vantam-benlikte 
yer a lan ;  na-asla ;  karmary.i-çalışmalar; nibadhnanti-bağlar; 
dananjaya-Ey zenginlikler fetheden. 

CEVİRİ 
Faaliyetlerinin meyvelerinden ·vazgeçerek adanmış hizmette faaliyet 
gösteren ve bütün endişeleri ve şüpheleri aşkın bilgi tarafından 
imha edilmiş kişi kendi benliğinin hakikatinde yerleşmiştir. Bundan 
dolayı, çalışmanın tepkilerine maruz kalmaz, Ey zenginlikler 
fetheden. 

ACIKLAMA 
Tanrının Şahsm

.
!n Kendisi tarafından, yani Tanrı tarafından bize 

bildirilmiş o lan üzgün Bagavad,gita'nın öğretisini izliyen kişi aşkın 
bilginin lütfu ile bütün şüphelerinden kurtulmuştur. Bu kişi, tam 
Krşı::ıa şuurunda ve Tanrının öz parçası olarak benlik bilgisinde 
yerleşmiş ve böylelikle hareketin bağlarından kurtulmuştur. 
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tasmad aifılına,sambhütam 
hrt ,stham jnanasinatmanah 

cittvainam sam.Sayam yogam 
atisthottistha bharata 

rasmar-öyleyse ; ajfılına,sambhütam-cehaletten doğmu ş ;  hrt, 
srham-kalpte  yer leş ik ;  j'niina-bi lg inin ;  asina-s i lah i l e ;  
amıanah-benliğin; cirrva-kesmek; enam-bu;  sam.sayam-şüphe; 
yogam-yogada;  atistha-yerleş; uttiştha-dövüşmek üzere ayağa kalk; 
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bharauı-Ey Bharara'nın torunu. 

CEVİRİ 
Öyleyse, cehalet yüzünden ·kalbinden yükselen şüpheler bilgi 
silahıyla kesilip atılmalıdır. Ey Bharata, yoga ile silahlanmış olarak 
ayağa kalk ve dövüş. 

ACIKLAMA 
Bu bölümde öğretilen yoga sistemine, sanatana, yani "canlı varlık 
tarafından yapılan ebedi faaliyetler" adı verilir. Bu yoga, fedakarlık 
faaliyetlerinden oluşan iki bölümden ibarettir; bunlardan biri, kişinin 
maddi varlığını feda etmesi ve diğeri de saf ruhsal faaliyet olan benlik 
bilgisidir. Eğer kişinin maddi varlığını feda etmesi manevi idrak ile 
ilgili değilse bu fedakarlık maddi platformda kalır. Fakat, kişi eğer bu 
gibi fedakarlıkları ruhsal bir amaç ile, veya adanmış hizmette yerine 
getirirse mükemmel bir fedakarlıkta bulunmuş olur. Ruhsal faalliyetlere 
ge lince bunun da ikiye ayrılmış olduğunu görürüz, bunlardan biri, 
kişinin kendi benliğini anlaması (veya meşru konumynu anlaması ) ,  
diğeri de Tanrının Yüce Şahsı ile ilgili olan hakikattir. üzgün Bagavad
gitı'i öğretisini izliyen kişi manevi bilginin bu iki bölümünü kolaylıkla 
anlıyabilir. Tanrının öz parçası olarak benliğin mükemmel bilgisini 
elde etmek bu kişi için sorun değildir. Ve bu kişi Tanrının aşkın 
faaliyetlerini kolaylıkla anlıyabileceği için, bu anlayış yararlıdır. Bu 
bölümün başında, Tanrının aşkın faaliyetleri Yüce Tanrının Kendisi 
tarafından anlatılmaktaydı .  Gitı'i'nın öğretisini anlamıyan kişi 
inancsızdır ve bil inmelidir ki  bu kisi Tanrı tarafından kendisine 
bahşedilmiş olan parçasal bağımsızlığmı kötüye kullanmaktadır. Bütün 
bu öğretilere rağmen, Tanrının gerçek doğasının, ebedi, saaadet dolu 
ve herşeyi bilen Tanrı Şahsiyeti olduğunu anlamıyan kişi bir numaralı 
ahmaktır. Cehalet, Krşı:ta şuuru ilkelerinin yavaş yavaş kabul 
edilmesiyle yok edilebilir. Krşı:ta şuuru, yarıtanrılara yapılan çeşitli 
fedakarlıklar; bekar kalarak yapılan fedakarlık, evlilik yaşamında 
yapılan fedakarlık, duyu kontrolü ile yapılan fedakarlık, mistik yoga 
uygulaması ile yapılan fedakarlık, kefaret, maddi varlığın feda edilmesi, 
Vedalar' ın öğrenimi ve van:ıJsrama-darrna sosyal enstitüsüne üye 
olmaktır. Bütün bunlar fedakarlık olarak bilinir ve hepsi de bazı 
kurallar üzerine kuruludur. Fakat, bütün bu faaliyetlerin içinde en 
önemli olanı benlik idrakidir. Bu hedefi arıyan kişi gerçek Bagavad-gitı'i 
öğrencisidir, fakat Krşı:ta'nın otoritesinden şüphe eden kişi düşer. 
Bundan dolayı, kişi Bagavad-gitı'i'yı, veya diğer kutsal metinleri hizmet 
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ve teslimiyetle deha sahibi bir gurunun yol göstericiliği altında 
öğrenmelidir. Deha sahibi bir guru, veya manevi öğretmen ebediyetten 
başlayan gımılar zincirinin bir üyesidir ve Bagavad,gitö. öğretisini dünya 
krallığına indiren güneş ilahına milyonlarca yıl önce öğretilen 
öğretilerden sapmaz. Dolayısıyla kişi, Gitö.'nın kendisinde belirtildiği 
gibi,  Bagavad,gitii'nın yolunu izlemeli ve diğerlerini esas yoldan 
uzaklaştıran ve şahsi çıkar peşinde koşan kişilerden uzak durmalıdır. 
Tanrı, kesinlikle Herşeye Kadir olan Yüce Şahıstır ve faaliyetleri 
aşkındır. Bunu anlı yan kişi, Gitö. öğreniminin başlangıcından itibaren 
özgürdür. 

Srimad Bagavad,gitö. 'nın Dördüncü Bölümünün Aşkın Bilgi 
konusundaki Baktivedanta Açıklamaları burada sona ermiştir. 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Karma-Yoga .. 
Krsna Suurunda Hareket 
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arjuna uviica 
sannyiisariı kamıar:Uiriı krşrya 

punar yogariı ca sariısasi 
yac çreya etayor ekariı 

tan me brühi su,niscitam 

arjuna� uvaca-A rj una şöyle ded i ;  sannyiisam-feragat; 
kamıar:Uim-bütün faaliyetlerin; krşrya-Ey Krşı:ı.a; pu�-tekrar; 
yogam-adanmış hizme t ;  ca-de,da ;  samsasi-ovuyorsun; 
yat-hangi; sreya�-daha yararlıdır; etayo�-bu ikisinden; ekam-bir; 
tat-o; me-bana; brühi-lütfen söyle; su,niscitam-kesinlikle. 

CEVİRİ 
Arjuna şöyle dedi :  Ey Krşı:ıa, ilk önce çalışmaktan vazgeçmemi 
istedin, şimdi de sadakatle çalışmamı tavsiye ediyorsun. Bunlardan 
hangisinin daha yararlı olduğunu söylermisin lütfen? 

ACIKLAMA 
Tanrı, Bagavad,gita'nın bu Beşinci Bölümünde, adanmış hizmetin 

27 1 
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kuru akli tahminlerde bulunmaktan daha iyi olduğunu belirtmektedir. 
Adanmış hizmet ikincisinden

.
daha iyidir, çünkü doğaya aşkın olmak 

kişiyi tepkilerden özgür kılar. ikinci Bölümde ruh hakkında başlangıc 
bilgisi verilmiş ve vücutta kapana kısılması anlatılmıştı. Buddlıi-yoga, 
veya adanmış hizmet v asıtasıyla bu m.�ddi kapandan nası l  
kurtulunabileceği de orada izah edilmişti . Uçüncü Bölümde, bilgi 
platformunda bulunan kişinin artık yapacak bir görevi kalmadığı 
izah ediimişti. Ve Dördüncü Bölümde, her türlü fedakarlığın bilgide 
toplanacağı Krşna tarafından Arjuna'ya anlatılmıştı. Bununla beraber 
Krşr:ıa, Dördüncü Bölümün sonunda Arj una'ya mükemmel bir bi lgi 
ile uyanıp savaşmasını tavsiye etmekteydi.  Bundan dolayı, hem 
adanmış hizmette çalışmanın, hem de bilgiyle hareketsiz kalmanın 
önemini aynı zamanda vurgulayan Krşr:ıa, Arjuna'yı şaşırtmış ve onu 
kararsızlığa itmişti. Arjuna, bilgi ile yapılan feragatın, duyu faaliyeti 
olarak yapılan her ceşit calışmanın sona erdirilmesi demek olduğunu 
zannediyordu .  Kişi eğer adanmış hizmette çalışma yapıyorsa, o zaman 
cal ışma nası l durdurulur? d iye düşünmekteydi .  Birbaşka deyişle, 
sannyasa veya bilgi ile yapılan feragatin her çeşit faaliyetten bütünüyle 
serbest olması gerektiğini düşünüyordu, cünkü çalışma ve feragat 
(vazgeçmişlik) tamamen birbirine zıt görünüyordu. Tam bilgiyle 
yapılan çalışmanın tepkiden uzak olduğunu anlamamış görünüyordu . 
Bunun için, calışmayı tamamen durduracağını mı, yoksa tam bilgiyle 
çalışması mı gerektiğini araştırıyordu. 

2 
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sri-bagavan uvaca 
sannyasah kamuı-yoga5 ca 

nihsreyasa-karav ubhau 
cayos tu kamıa-sannyasat 

karma-yogo visişyate 

sri - bagavan uvaca-T a n r ı n ı n  Ş a h s ı  ş ö y l e  d e d i ;  
sannyasah-çal ışmaktan vazgeçmek ; karma-yogah-adanarak 
çalışmak; ca-de-da; nihsreyasa-karau-özgürlük yoluna götürür; 
ubhau-her ik i ; tayoh-bu ik is inden;  tu-faka t ;  karma-



5.2 Kamıa,yoga-Krşr:ıa Şuurunda Hareket 2 73 
sannyasat-meyvesel çal ı şmalardan vazgeçmeye kıyasla ;  karma, 
yogah-adanmış hizmet; visişyate--daha iyi. 

CEVİRİ 
Tanrının Şahsı şöyle cevap verdi: Gerek çalışmaktan vazgeçmek, 
gerekse adanarak çalışmak özgürlük için iyidir. Fakat, bu ikisinden, 
adanarak yapılan çalışma, çalışmaktan vazgeçmekten daha iyidir. 

ACIKLAMA 
Meyvesel faaliyetler (duyu memnuniyeti aramak) maddi esarete sebep 
olur. Vücutsal konforu arttıracak faaliyetlerle meşgul oldukça, kişinin 
farklı tiplerdeki vücutlara transfer. olacağı, ve böylelikle maddi esaretini 
sürdüreceği kesindir. Bu konu, Srimad,Bagavatam'da (5 .S .4,6) şöyle 
onaylanır: 

nunariı pramattal). kurute vikarma 
yad indriya,pritaya a�ti 

na sadhu manye yata atmana 'yam 
asann api kJe.sa,da asa deha� 

parabhavas tiivad abodJıa,jato 
yavan na jijiüi.sata atma,tattvam 

yavat k?iyas tiivad idam mana vai 
karmiitmakariı yena sarira,bandhah 

evariı manah karma,va5ariı prayunkte 
avidyayiitmany upadhiyamane 

pritir na yavan mayi vasudeve 
na mucyate deha,yogena tiivat 

"Halk duyu memnuniyeti için deli olur ve dertlerle dolu olan bu 
vücuda, gecmişte yapılan meyvesel faaliyetlerin bir sonucu olarak 
hapsedildiklerini bi lmezler. Bu vücut geçici olmakla beraber, sürekli 
ola rak çeşit l i  yollardan sorun çıkartır .  Bundan dolayı ,  duyu 
memnuniyeti için çal ışmak iyi değildir. Kişi ,  gerçek kimliğini 
araştırmadıkca yaşamı başarısız olarak kabul edilir. Gerçek kimliğini 
bi lmedikce duyu memnuniyeti için meyvesel sonuçlar elde etmeye 
calışır ve kişi duyu memnuniyeti bi linciyle kaplı oldukça bir vücuttan 
diğerine göc e tmek zorunda kalır. Akıl, meyvesel faaliyetlerle kapl ı  
olmakla ve cehaletten etkilenmekle beraber, kişi, Vasudeva'ya 
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adanmış hizmet aşkını geliştirmelidir. Kişi sadece bu yolla kendisini 
maddi varolus esaretinden kurtarma sansı bulabilir." 

Bundan dolayı, jiıana ( veya kişiye kendisinin bir maddi vücut 
değilde bir ruh-can olduğunu idrak ettiren bilgi) özgürlüğü kazanmak 
için yeterli değildir. Kişi bir ruh-can olarak hareket etmelidir, aksi 
taktirde maddi esaretten kurtulması mümkün olmaz. Bununla beraber, 
Krşı:ıa şuurunda hareket etmek, meyvesel platformda hareket etmek 
dernek değildir. Tam bilgi ile yapılan hareketler kişinin gerçek bilgide 
ilerlemesini sağlar. Krşı:ıa şuuru olmaksızın rneyvesel hareketlerden 
vazgeçmek, koşul lanmış ruhun kalbini temizlemez . Kalp 
temizlenmedikçe kişi rneyvesel platformda çalışmak zorunda kalır. 
Fakat, Krşı:ıa şuurunda yapılan faaliyetler kişinin rneyvesel hareketlerin 
sonuçlarından etkilenmemesini sağlar ve kişi böylece maddi platforma 
alcalrnarnış olur. Bu bakımdan, Krşı:ıa şuurunda yapılan hareketler 
daima düşme riski taşıyan feragatten ü�tündür. Krşı:ıa şuuru olmaksızın 
yapılan feragat yarımdır; bu gercek, Srila Rüpa Gosvarni'nin Bakti
rasamrta-sindhu'sunda ( 1 . 2. 258 )  şöyle onaylanır: 

prapancikataya buddhya 
hari-sambandhi-vastunah 

mumuksubhih parityago · 
vairagyariı palgu kathyate 

"Vazgeçtiği şeylerin maddi olduğunu düşünüp, Tanrının Yüce Şahsıyla 
ilgili olarak bazı şeylerden vazgeçerek özgürlüğe ulaşmaya meraklı 
olan kişinin yaptığı feragat tam değildir." 
Varolan herşeyin Tanrıya ait olduğunu ve hickirnsenin hicbirşeye 
sahiplenmemesi gerektiğinin bilincinde olarak yapılan feragat tamdır. 
Kişi, hiçbirşeyin hiçkirnseye ait olmadığını anlamalıdır. Bu hakikati 
idrak eden kişi icin feragat nedir ki ? Herşeyin Krşı:ıa'nın malı olduğunu 
bilen kişi daima feragat içindedir. Herşey Krşı:ıa' ya ait olduğu için, 
herşey Krşı:ıa'ya hizmet etmek için kullanılmalıdır. Krşı:ıa şuurunda 
yapılan bu mükemmel hareket şekli, Maya.vadi okulunun sannyasiler' i 
tarafından yapılan suni feragatten çok daha iyidir. 

3 
�: � f.:ic-��· .. ım?ı m ., � ., � 1 

� fu 'i�ıacıil � iFaRi Sl'!i4d ı ı  � ı ı  



5.4 Karma,yoga-Krşr:ıa Şuurunda Hareket 

jfıeya� sa nitya,sannyıisi 
yo na dveşfi na kaiıkşati 

nirdvandvo hi maha,baho 
sukhariı bandhat pramucyate 
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jfıey�-bi l inme l i ;  s�-o ; nitya-daima;  sannyılsi-feragat 
(vazgeçmişlik) içinde yaşıyan kişi; y�-kim; na-asla; dveş�i-nefret 
eden; na-ne de; kaiıkşati-arzular; nirdvandva�-bütün ikilemlerden 
özgür; hi-kesinlikle; maha,baho-Ey şanlı ordulu; sukham-mutlu 
olarak; bandhat-esaretten; pramucyate-tamamen özgür olur. 

CEVİRİ 
Faaliyetlerinin meyvelerinden ne nefret eden, ne de onlara arzu 
duyan kişi her zaman feragat durumundadır. Bu kişi bütün 
ikilemlerden kurtularak maddi esareti kolaylıkla yener ve tamamen 
özgür olur, Ey şanlı ordulu. 

ACIKLAMA 
Tam Krşı::ıa şuurunda olan kiş.i daima feragat durumundadır, çünkü 
hareketlerinin sonuçlarını ne arzular, ne de onlardan nefret eder. 
Kendisini Tanrının aşkın sevgi hizmetine adamış olan feragat 
halindeki k işi bilgide tamamen vasıflanmıştır, çünkü bu kişi, Krşı::ıa 
ile olan ilişkisinde meşru konumunu bilir. Bu kişi çok iyi bilir ki  
Krşı::ıa bütündür ve kendisi de Onun öz parçasıdır. Bu b i lgi 
mükemmeldir, çünkü gerek kalite gerek kantite açısından doğrudur. 
Parça bütüne eşit olamıyacağı için, Krşı::ıa ile bir olma kavramı doğru 
değildir. Birin kalitede bir olduğu kantitede ise farklı olduğunu belirten 
doğru ve aşkın bilgi, kişide ne şikayet, ne de şiddetli arzu bırakır ve 
kişiyi kendisiyle bütünleşmeye yöneltir. Bu kişinin aklınqa ikilem 
kalmamıştır, çünkü her ne yaparsa Krşı::ıa için yapar. ikilemler 
platformundan hür olan bu kişi bu maddi dünyada bile özgürdür. 
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saiıkhya,yogau [Yrthag balah 
pravadanti na par:u;litah 
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ekam apy asthita/:ı samyag 
ubhayor vindate palanı 

siiiı.khya-maddi dünyan ın analitik öğrenimi ; yogau-adanmış 
hizmette yapı lan çal ışma;  JYrthak-fark l ı ;  ba/ah-az zeki ;  
pravadanti-söy l e ;  na-as la ; par:ıçlita�-öğrenim görmüş kiş i ;  
ekam-birde; api-bile; asthita�-yerleşmiş bulunan; samyak-tamam; 
ubhayo�-her ikisinin; vindate-hoşlanır; palanı-sonuç. 

CEVİRİ 
Adanmış hizmetin ( Karma-yoga) maddi dünyanın analitik 
Ç>ğreniminden (Saıikhya ) farklı olduğunu sadece cahiller söyler. 
işin aslını bilenler, bu yollardan birini iyi uygulayan kişinin her 
iki işlemin sonucunu elde edeceğini söylerler. 

ACIKLAMA 
Maddi dünya hakkında yapılan analitik öğrenimin amacı, varoluş 
111hunun bulunmasıdır. Maddi dünyanın ruh:ı,ı Vişı::ıu 'dur, yani 
Ustünruhtur. Tanpya sunulan adanmış hizmet, Ustünruha verilmiş 
bir hizmet sayılır. Işlemlerden biri, ağacın kökünü bulmak, diğeri ise 
bu kökü su lamaktır. Sankhya felsefesinin gerçek öğrencisi maddi 
dünyanın kökünü, yani Vişı::ıu'yu bulur, ve mükemmel bir bilgiyle 
kendisini Tanrının hizmetine adar. Aslında her iki islem arasında 
fark yoktur, çünkü her ikisinin de amacı Vişı:ıu'dur. En son noktayı 
bilmiyenler Saı::ıkhya ve karma,yoganın sebeplerinin aynı olmadığını 
söylerler, fakat işin aslını bilen kişi bu farklı iki işlem arasında bağlantı 
kuran sebebin ne olduğunu bilir. 
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yat sankhyai� prapyate sthanariı 
tad yogair api gamyate 

ekariı saiıkhyariı ca yogariı ca 
yah pcıSyati sa pcıSyati 

yat-ne; saiı.khyaih- Sankhya felsefesi yoluyla; prapyate-elde edilir; 
sthanam-yer; tat-o; yogai�-adanmış hizmet yoluyla; api--<le,da; 
gamyate-kişi ulaşabilir; ekam-bir; sar'ıkhyam-analitik öğrenim; 
ca-ve;  yogam-adanmışlıkla yapılan hareket; ca-ve; yah-yapan; 
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pa5yati-görür; sah-o; pa5yati-gerçekten görür. 

CEVİRİ 
Analitik öğrenim yöntemleriyle ulaşılan konuma adanmış hizmet 
vasıtasıyla da ulaşılabileceğini bilen kişi, analitik öğrenim ile adanmış 
hizmeti aynı seviyede görerek herşeyi olduğu gibi görür. 

ACIKLAMA 
Felsefi araştırmanın gerçek sebebi yaşamdaki en yüksek kazancı 
bulmaktır. Yaşamdaki en yüksek kazanç benlik idraki olduğu için, 
her iki yöntemle de ulaşılan sonuçlar arasında fark yoktur. Sankhya 
felsefesi araştırması sonucunda kişi, canlı varlığın maddi dünyanın 
değil de Bütün Yüce Ruhun öz parçası olduğu sonucuna varır. Sonuç 
olarak, ruh-canın maddi dünya ile hiçbir ilişkisi yoktur ve hareketleri 
Yüce Tanrı ile ilişkil i  olmalıdır. Ruh, Krşı::ıa şuurunda hareket ettiği 
zaman asli ve meşru konumundadır. Birinci yöntem olan Sankhya'da 
kişinin maddeden kopması gerekir ve adanmış yoga yönteminde ise 
kişinin kendisini Krşı::ıa şuurunda yapılan çalışmalara bağlamış olması 
gerekir. Bu yöntemlerden biri kopmayı diğeri ise bağlanmayı öngörse 
bile, aslında her iki yöntem de aynıdır. Maddeden kopmakla Krşı::ıa'ya 
bağlanmak aynı şeydir. &mu gören kişi, herşeyi olduğu gibi görebilen 
kişidir. 

6 
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sannylisas tu maha-baho 
duhkham aptum ayogata� 

yoga-yukto munir brahma 
na cirenjidhigacchati 

sannylisah-feragat halindeki yaşam tarzı; tu-fakat; maha-baho-Ey 
şan l ı  ordu l u ;  duMJıam-rahatsız l ık ;  aptum-eziyet eder;  
ayoga�-adanmış hizmet olmaksızın; yoga-yu�-adanmış hizmetle 
meşgul olan kişi ;  muni�-düşünür; brahma-Yüce Tanrı ; na 
cirena-gecikmeksizin; adhigacchati-ulaşır. 

CEVİRİ 
Bütün faaliyetlerden vazgeçer�k Tanrıya adanmış hizmetle meşgul 
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olmamak kişiyi mutlu etmez. Fakat, adanmış hizmetle meşgul olan 
düşünceli kişi geç kalmaksızın Yüce Tanrıya ulaşır. 

ACIKLAMA 
İki çeşit sannyiisi, yani feragat tarzındaki yaşamı benimsemiş insan 
vardır. Mayavadi sannyiisiler Saiıkhya felsefesinin öğrenimi ile meşgul 
olurlarken, Yaişı:ıava sannyiisiler Vedanta-sütralar üzerinde doğru 
yorumlarda bulunan Bagavatam felsefesinin öğrenimi ile meşgul olurlar. 
Mayavadi sannyiisiler de Vedanta-sütra, öğrenimi yaparlar; fakat 
$aıi.karaçarya tarafından yaztlmış olan Sariraka-başya adı altındaki 
kendi yorumlarını kullanırlar. Bagavata okulunun öğrencileri, 
pancaratriki kurallarına göre Tanrıya adanmış hizmet vermekle meşgul 
olurlar, bu durumda, Vaişı:ıava sannyasileri Tanrıya birden fazla aşkın 
hizmet vermekle meşgul olurlar. Vaişı:ıava sannyiisilerinin maddi 
faaliyetlerle hiçbir ilgisi yoktur ve Tanrıya verdikleri adanmış hizmet 
ile çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Fakat, Sankhya, Yedanta ve tahmini 
felsefelerin öğrenimi ile meşgul olan Maya.vadi sannyiisiler Tanrıya 
aşkın hizmet veremezler, çünkü öğrenimleri çok sıkıcıdır ve bazen 
Brahman tahrninlerinden,usanarak üstünkörü bir şekilde Bagavatam' a  
sığınırlar. Sonuç olarak, Srimad-Bagavatam öğrenimleri onlara sorun 
çıkartır. Kuru tahminler ve suni anlamlarla yapılan gayrişahsi yorumlar 
Mayavadi sannyasilerin hiçbir işine yaramaz. Adanmış hizmetle meşgul 
bulunan Yaişnava sannyasiler aşkın görevlerini yapmaktan dolayı 
mutludurlar ve Tanrının krallığına en yüksek seviyeden girmeleri 
garantidir. Mayavadi sannyasiler bazen benlik idraki yolundan düşerler 
ve maddi meşguliyetten ibaret olan hümanist ve özgeci doğanın 
maddi faaliyetlerine geri dönerler. Bundan dolayı şu sonuca varabiliriz 
ki, Krşı:ıa şuurundaki faaliyetlerle meşul olanlar, bircok doğumdan 
sonra Krşı:ıa şuuruna gelmekle beraber, neyin Brahman olduğu, neyin 
Brahman olmadığı gibi basit tahminlerle meşgul olan sannyasilerden 
daha iyi durumdadırlar. 

7 
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yoga-yukto visw:ldhatma 
viji tatmajitendriyah 
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sarva,bütiitma,bütiitmii 

kurvann api na lio yate 

yoga,yukta�-adanmış hizmetle meşgul; viSuddJıa,atmii-arınmış ruh; 
vijita,atnıa-kendisini kontrol edebilen; jita,irıdriya�-duyularını 
zaptetmiş ;  sarva,büta-bütün canlı var l ıklara ;  aıma,/Jüta, 
atrrıa-şevkatli ;  kurvan api-çalışmakla meşgul olmakla beraber ; 
na-asla; lipyate-zor durum. 

CEVİRİ 
Adanmışlıkla çalışan, saf bir rllh olan, aklını ve duyularını kontrol 
eden kisi herkesi sever ve herkes de onu sever. Bu kisi daima 
çalışmasına rağmen asla zor duruma düşmez. 

· 

ACIKLAMA 
Krşı:ıa şuuru ile özgürlük yolunda olan kişiyi her canlı varlık sever ve 
o da her canlı varlığı sever. Bu, onun Krşı:ıa şuuruna bağlıdır. Tıpkı, 
bir ağacın dallarının ve yapraklarının ağaçtan ayrı olmayışı gibi, böyle 
bir insan hiçbir canlı varlığı Krşı:ıa'dan ayrı olarak düşünmez. Suyu 
ağacın dibine dökünce dallara ve yapraklara dağılacağını, veya yiyecek 
mideye gönderilince enerj inin kendiliğinden bütün vücuda 
dağılacağını çok iyi bilir. Çünkü, Kfşı:ıa şuurunda çalışan kişi herkesin 
hizmetcisidir ve herkes tarafından sevil ir. Ve herkes onun 
calışmasından memnun kaldığı için bu kişinin şuuru saftır. Şuuru saf 
·olduğu için aklı tam bir kontrol altındadır. Aklı her zaman Krşı:ıa'da 
sabitleşmiş olduğu için Krşı:ıa'dan uzaklaşması mümkün değildir. Ve 
duyularını Krşı:ıa'ya hizmetten başka bir amaçla. kullanması da 
olanaksızdır. Bu kişi, Krşı:ıa ile ilgili olmayan hiçbir konuyu dinlemek 
istem.ez. Krşı:ıa'ya sunulmamış olan hiçbir yiyeceği yemek istemez ve 
Krşı:ıa ile ilgili değilse hiçbir yere gitmek istemez. Bundan dolayı, 
duyuları kontrol a ltındadır. Duyuları kontrol altında olan kişi 
hiçkirnseye saygısızlıkta bulunmaz. Arjuna savaşta neden diğerlerine 
karşı saygısızdı?  Arjuna Kfşı:ıa şuurunda değilmiydi? gibi sorular burada 
aklımıza takılabilir .  _Arjuna sadece üstünkörü bir saygısızlık 
içerisindeydi, çünkü {ikinci Bölümde izah edildiği gibi) ruh imha 
edilemiyeceği için savaş alanında bulunan herkes bireysel yaşamını 
sürdürecekti .  Bu bakımdan, Kurukşetra savaş alanında ruhsal 
bakımdan hickimse öldürülmemistir. Sadece, sahsen orada bulunan 
Krşı:ıa'nın e�ri ile g iysileri değiştirilmiştir. B�ndan dolayı, Arjuna 
savaş meydanında savaşırken aslında savaşmıyor, sadece tam Krşı:ıa 
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şuuruyla Krşr:ıa'nm emirlerini yerine getiriyordu. Böyle bir insan 
çalışmanın tepkilerinden asla etkilenmez. 
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naiva kiiıcit karomiti 
yukto manyeta tattva-vit 

pasyan s1nvan sprsanjighrann 
asnan gacchan svapan svasan 

pralapan visrjan grhnann 
ımmişan nimişann api 

indriyanindriyartheşu 
vartanta iti darayan 

na-asla; eva-kesinlikle; kiikit-herhangibir şey; karomi-yaparım; 
i ti-böylece; yuktah-kutsal şuurla meşgul; manyeta-<lüşünür; tattva
vit-haki kati  b i len kiş i ;  pa5yan-görüyor; srnvan-duyuyor; 
sprsan- d o k u  n u  y o r ; jighran-ko k 1 u y o r ;  a5rwn-yiyiyor; 
gacchan- g i d i y o r  ; svapan- d ü ş  1 ü y o r ; svasan-soluyor; 
pralapan-konuşuyor; visıjan-bırakmak; grhnan-kabu l e tmek; 
unmisan- a ç  ı y o r  ; nimi san- k a p a t ı y o r ;  api-rağmen; 
indriyani-d u  yu ! a r ;  indriya-artheşu-du yu memnuni yet ind e ;  
vartante-meşgul olsunlar; iti-böylece; darnyan-<lüşünüyor. 

CEVİRİ 
Kutsal şuura sahip kişi, gÖrmekle, duymakla, dokunmakla, 
koklamakla, yemekle, hareket etmekle, uyumakla ve solumakla 
meşgul olurken aslında hicbirşey yapmaz. Çünkü konuşurken, 
boşaltım yaparken, duyarken ve gözünü acıp kaparken sadece 
maddi duyularının nesnelerle meşgul olduğunu ve kendisinin 
bütün bu işlemlerden muaf olduğunu bilir. 

ACIKLAMA 
Krşı:ıa şuurundaki kişinin varl;ğı saftır ve beş tane doğrudan doğruya 
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ve dolaylı sebebe dayanan hiçbir çalışma ile işi yoktur; bunlar: çalışmayı 
yapan, çal ışma, çevre durumu, gayret ve talihtir. Çünkü bu kişi, 
Krşı::ı.a'ya aşkın sevgi hizmeti vermekle meşguldür. Vücudu ve 
duyularıyla hareket ediyor gibi görünse bile esas konumununun, yani 
manevi meşgul iyetinin daima bilincindedir. Maddi bilinçte duyular 
duyu memnuniyetiyle meşgul iken Krşı::ı.a şuurunda duyular Kfşı::ı.a'nın 
duyularını tatmin etmekle meşguldür. Bu bakımdan, Krşı::ı.a şuurundaki 
kiş i duyusal işlerle meşgul görünse de aslında hürdür. lşitme ve görme 
gibi faaliyetler bilgi almak icin yapılan duyusal hareketler iken, hareket 
etmek, konuşmak, boşaltım yapmak, vs. gibi duyusal hareketler çalışma 
duyularıyla yapı lan hareket lerd ir. Krşı::ı.a şuurundaki kişi duyusal 
hareketlerden asla etkilenmez. Tanrının hizmetinde olmayan hiçbir 
harekette bulunmaz, çünkü Tanrının ebedi hizmetçisi olduğunun 
daima bilincindedir. 
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brahmany adhaya kanniini 
sangam tyaktva karoti yah 

lipyate na sa piipena 
padma-patram ivambhasa 

brahmani-Ta n r ı n ı n  Y ü c e  Ş ah s ı n a ;  iidfıiiya-vazgeçmek; 
kanniini-bütün cal ışmalar; sangam-bağımlılık; tyaktva-bırakmak; 
karoti-icra eder; yah-kim; lipyate--etkilenmek; na-asla; sah-o; 
papena-günahla ;  padma-patram-nilüfer yaprağı ;  i va-gibi; 
ambhasii-su üzerinde. 

CEVİRİ 
Nilüfer çiceğinin yapraklarının suya dokunmadan su üzerinde 
yüzmesi gibi, bağımsız olarak görevini yapan ve sonuçları Yüce 
Tanrıya teslim eden kişi günahsa! hareketlerden etkilenmez. 

ACIKLAMA 
Burada kullanılan brahmani söicüğü "Krşı::ı.a şuurunda" anlamına gelir. 
Maddi dünya, maddi doğanın üç halinin tam tezahürüdür ve bunun 
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teknik adı pradhanadır. Yedik ilahiler, sarvariı hy etad brahma 
(Miindükya Upanişad 2 ) ,  ve Bagavad-gitii ( 1 4 .3)  mama yonir mahad 
brahma, maddi dünyada bulunan herşeyin Brahman' ın tezahürü 
olduğunu belirtir ve etkiler, farklı olarak tezahür etmekle beraber 
sebepten farksızdır. Isopanişad'da belirtildiği gibi, herşey Yüce 
Brahman, yani Krşr:ıa ile ilgilidir ve böylece herşey sadece Ona aittir. 
Herşeyin Krşı::ıa'ya ait olduğunu, herşeyin sahibinin O olduğunu, 
bundan dolayı herşeyin Tanımın hizmetinde kullanılması gerektiğini 
mükemmelen bilen kişi, gerek sevapsal, gerek günahsal olsun 
faaliyetlerinin sonuçlarıyla hiçbir şekilde ilgilenmez. Belli bir tipteki 
faaliyeti yapmak üzere kişiye Tanrı tarafından hediye edilmiş olan 
maddi vücut bile Krşı::ıa şuuru ile meşgul edilebilir. Bu durumdaki 
kişi, suda olmasına rağmen ıslanmıyan nilüfer yaprağı gibi, günahsal 
tepkilerin kirletiminden uzaktır. Gitii'da (3 .30) Tanrı tarafından 
belirtildiği gibi, mayi sarviini karmii:r:ıi sannyasya: "Bütün çalışmalarını 
Bana [Krşr:ıa] teslim et." Sonuç şudur ki, Krşr:ıa şuurundan yoksun 
kişi maddi vücut ve duyusal kavramlara göre hareket eder, fakat 
Krşr:ıa şuurundaki kişi ,  vücudunun Krşı::ıa'ya ait olduğunu bilir ve 
bundan dolayı, Krşr:ıa'nın hizmetinde kullanılması gerektiğinin 
bilincinde olarak hareket eder. 
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kayena manasii buddhyii 
kevalair indriyair api 

yogina� kamıa kurvanti 
sangariı tyaktviitma-suddhaye 

kayena- v ü c u t l a  ; manasii- a k ı l l a  ; buddhyii-zekayla; 
kevalai�-arınmış; indriyai�-duyularla; api-bile; yoginah-Krşı::ıa 
şuurundaki k i ş i ;  kamıa-hareketler;  kurvanti-icra ederler; 
sangam-b a ğ ı m  l ı l ı k ;  tyaktvii-bırakmak; ii t m a-benliğin; 
suddhaye-arınmanın amacı. 

CEVİRİ 
Bağımlılığı bir kenara bırakan yogiler sadece arınmak amacıyla 
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vücut, akıl, zeka ve hatta duyularıyla hareket ederler. 

ACIKLAMA 
Kişi, Krşı:ıa1yı tatmin etmek amacıyla Krşı:ı.a şuurunda hareket ettiği 
zaman vücut, akıl, zeka ve duyular bile maddi kirlenmeden arınır. 
Krşı:ıa şuurundaki kişinin faaliyetlerinden hiçbir maddi tepki oluşmaz. 
Dolayısıyla, genel olarak sad-açara adı verilen arıtılmış faaJiyetler, 
Krşı:ıa şuurunda hareket ederek kolaylıkla yerine getirilebilir. Sri Rüpa 
Gosvami, yazdığı Bakti-rasamrta-sindhu1da ( 1 .2. 1 87 )  bunu şöyle tasvir 
eder: 

iha yasya harer dasye 
karmanii manasa gira 

nilJıilasv apy avasthasu 
jivan-mukta� sa ucyate 

"Krşı:ıa şuurunda hareket eden kişi (bir başka deyişle, Krşı:ıa1nın 
hizmetindeki kişi} birçok maddi faaliyetle meşgul olsa bile vücuduyla, 
aklıyla, zekasıyla ve sözleriyle bu maddi dünyada bile özgürlüğe 
ulaşmıştır. Kendisinin maddi bir vücut olmadığına inandığı için, 
veya vücudunun kendisine ait olmadığına inandığı için sahte nefsi 
yoktur. Kendisinin bir vücut olmadığını ve bu vücudun kendisine 
ait olmadığını bilir. Kendisi de vücudu da Krşı:ı.a'ya aittir. Vücut 
tarafından üretilen akıl, zeka, sözler, yaşam, servet, vs. gibi sahip 
olduğu herşeyi eğer Krşı:ıa1nın hizmetine verirse, bir an önce Krşı:ıa1ya 
bağlanmış olur. Bu kişi Krşı:ı.a ile beraberdir ve sonuçta kişiyi bir 
vücut olduğuna inandıran sahte nefsinden kurtulmuştur. Krşı:ı.a 
şuurudaki mükemmellik durumu budur. 
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yuktah karma-palariı tyaktva 
santim apnoti naişthikim 

ayukıM kama-karerya 
pale sakto nibadhyate 

yukıM-adanmış hizmetle meşgul olan kişi; karma-palanı-bütün 
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faaliyetlerin sonuçları; tyq.ktvö.-vazgeçmek; santim-mükemmel barış; 
apnoti-elde eder; naişthikim-korkusuz ; ayuk.tah-Krşr:ıa şuurunda 
olmayan kişi; kama-karena--çalışmanın sonuçlarından zevk almak 
için; pale-sonuçta; saktah-bağımlı; nibadlıyate-şaşkınlığa düşer. 

CEVİRİ 
Kendisini sarsılmaz bir inançla Bana adıyan ruh sarsılmaz bir 
barışa ulaşır, çünkü çalışmasının meyvesini aç gözlülükle arzulayan 
ve Kutsal ile birlik içinde olmayan kişi şaşkınlığa düşer, fakat 
Bana adanmış kişi faaliyetlerinin sonuçlarını Bana teslim eder. 

ACIKLAMA 
Krsna suurundaki kisi ile vücutsal bil incteki kisi arasındaki fark, 
bi.rinin. Krşı:ıa'ya, diğerinin ise faaliyetlerinin sonuçlarına bağımlı 
olmasıdır. Krşr:ıa'ya bağımlı olan ve sadece Onun için çalışan kişi 
kesinlikle özgürdür ve çalışmasının sonuçları için endişe etmez. 
Bagavatam'da, faaliyetin sonucu için duyulan endişe, kişinin ikilem 
kavramındaki rolü olarak, yani Mutlak Hakikat bilgisinden yoksun 
olması olarak acıklanır. Krsna, Yüce Mutlak Hakikat ve Tanrının 
Şahsıdır. Krşr:ıa Şuurunda ikiİem yoktur. Var olan herşey Krşı:ıa'nın 
enerj isidir ve Krşı:ıa hepten iyidir. Bu bakımdan, Krşı:ıa şuurundaki 
faaliyetler mutlak platformdadır, aşkındır ve maddi etkisi yoktur. Kişi 
bu bakımdan Krşı:ıa şuurunda barışla dolar. Fakat, duyu memnuniyeti 
için kar hesapları yapan kişi bu barışa ulaşamaz. Barış ve korkusuzluk 
platformunda Krşı:ıa'dan başka bir varoluş yoktur. Krşı:ıa şuurunun 
sırrı budur. 
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sarva-karmani manasa 
sannyasyaSte sukhariı vasi 

nava-dvare pure dehi 
naiva kurvan na karayan 

sarva-bütün ;  karmö.ryi-faaliyetler;  manasö.-akıl  tarafından; 
sannyasya-bırakmak; a s  t e- k a l  ı r ; suklıam-mutlulukta; 
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va5i-kontrol ed i len k i ş i ;  nava,dvare-dokuz kapı l ı  yerde ; 
pure-şehirde; dehi-vücutlanmış ruh; na-asla; eva-kesinlikle; 
kurvan-hiçbirşey yapmamak; na-<leğil; karayan-yapılmasına sebep 
olmak. 

CEVİRİ 
Vücutlanmıs canlı varlık, dogasını kontrol ettiği zaman ve bütün 
akli faaliyetlerden vazgeçtiği zaman, ne çalışarak, ne de çalışmaya 
gereksinim yaratarak dokuz kapılı şehirde (maddi vücutta ) 
mutluluk içinde yaşar. 

ACIKLAMA 
Vücutlanmış ruh dokuz kapıfı şehirde yaşar. Vücudun faaliyetleri, 
veya bir şehire benzeyen vücut, belli doğa halleri tarafından otomatik 
olarak yöneti l ir. Ruh, kendisini vücudun şartlarına hedef etmekle 
beraber, eğer isterse bu şartların ötesine geçebilir. Sadece üstün 
doğasını unuttuğu için kendisini maddi vücutla tanımlar ve acı çeker. 
Krşı::ı.a şuuru i le gerçek konumunu hatırlıyarak vücutlanmaktan 
kurtulur. Bu bakımdan, kişi, Krşı::ı.a şuurunu benimsediği zaman 
vücutsal faaliyetlerden tamamen muaf olur. Ve düşüncelerinin 
değiştiği bu kontrollü yaşamda dokuz kapılı şehir içerisinde mutlu bir 
halde yaşar. Bu dokuz kapı şöyle anlatılır: 

nava,dvare pure dehi 
hariıso lelayate bahi� 

va.si sarvasya lokasya 
sthavarasya carasya ca 

"Canlı varlığın vücudunda yaşıyan Tanrının Yüce Şahsı e_vrenin 
her tarafındaki bütün canlı varlıkları kontrol eden şahıstır. Iki göz, 
iki burun deliği, iki kulak, ağız, anüs, cinsel organ olmak üzere vücudun 
dokuz kapısı vardır. Canlı varlık bu şartlanmış durumunda kendisini 
vücudu ile tanımlar, fakat kendisini kalbindeki Tanrı ile tanımlamaya 
başladığı zaman maddi vücudundayken bile Tanrı kadar hür olur." 
( Svetasvatara Upanişad 3 . 1 8 )  

Bu bakımdan, Krsna suurundaki kisi maddi vücudun hem ic, hem 
de dış faaliyetlerincİe� hürdür. 

· · 
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na kartrtvariı na kamı.ani 
lokaSya srjati prabhuh 

na karma-pala-samyogariı 
svabhavas tu pravartate 

5. 14 

na-asla; kartrtvam-mal sahipliği; na-ne de;  kamıiir:ıi-faaliyetler; 
lokasya-insanların; srjati-yaratır; prabh�-vücut şehrinin efendisi; 
na-n e  d e ;  karma-pala-faal iyet l erin sonu ç ları  i l e ;  
sariıyogam-bağlantılı ; svabhavai).-maddi doğa halleri; tu-fakat; 
pravartate-hare ket. 

CEVİRİ 
Vücutlanmış can, vücut şehrinin efendisidir ve faaliyet yaratmaz; 
ne kimseyi hareket etmeye teşvik eder, ne de hareket meyvesi 
yaratır. Bütün bunlar maddi doğa hallerinin kanunları tarafından 
yaptırılır. 

ACIKLAMA 
Yedinci Bölümde açıklanacağı gibi canlı varlık, Yüce Tanrının 
enerj ilerinden veya doğalanndan biridir, fakat maddeden farklı olan 
Tanrınm bu diğer doğası,  Tannnın ikinci derecedeki enerj isidir. 
Çok uzun bir süreden beri üstün doğa, yani canlı varlık maddi doğa 
ile i l işki içindedir. Geçici olarak sahip olduğu vücut veya maddi 
ikamet yeri, çeşitli faaliyetlerin ve onlann sebep olduğu tepkilerin bir 
sonucudur. Böylesine koşullanmış bir atmosferde yaşıyan kişi ,  
cahi lliğinden dolayı kendisini vücudu ile tanımlıyarak vücudunun 
faaliyetlerinin sonuçlanndan dolayı acı çeker. Çok uzun bir zamandan 
beri içine düşmüş olduğumuz cehalet, vücutsal acı çekişin ve 
rahatsızlığm sebebidir. Canlı varlık, vücudun faaliyetlerinden muaf 
olduğu zaman tepkilerdende kurtulmuş olur. Ruh, vücut şehrinde 
bulunduğu süre zarfında vücudun efendisi olarak görünür, fakat aslında 
o, ne vücudunun etki ve tepkilerinin sahibi, ne de kontrolörüdür. 
O, sadece maddi okyanusun ortasında yaşam savaşı vermektedir. 
Okyanusun dalgalan onu bir oraya bir buraya atar ve o bunu kontrol 
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edemez. Bu durumdan kurtulmak için gereken en iyi çözüm, aşkm 
Kçşna şuuru ile bu 9kyanustan çıkmakttr. Bunu başaran kişi dertler 
okyanusundan kurtulur. 
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nadatte kasyacit papam 
na caiva suk:rtariı vibhu� 

ajiianenavrtariı jiianariı 
tena muhyantijantavah 

na-asla; adatte-kabul eder; kasyacit-herkesin; papam-günah; 
na-ne de; ca--de,da; eva-kesinlikle; su,krtam--erdemli faaliyetler; 
vibhuh-Y ü c e  Tanr ı ;  ajiianena---cehaletle; avnam--örtülü; 
jiianam-bilgi ;  tena-onun i l e ;  muhyanti-şaşkmlığa düşmüş; 
jantav�---canl t varlıklar. 

CEVİRİ 
Yüce Tanrı hiçkimsenin gü.nahsal veya sevapsal faaliyetlerini 
üstlenmez. Vücutlanmış varlıklar gerçek bilgilerinin üzerini örten 
cehaletten dolayı şaşkınlık içindedirler. 

ACIKLAMA 
Sanskrit sözcük vibhunun anlamı, "smtrstz bilgiye , zenginliğe, güce 
şöhrete, güzelliğe ve feragate sahip Yüce Tann"dır. O, daima Kendi 
icinde tatminkardır ve günahsal ve sevapsal faaliyetlerden rahatsız 
olmaz. Hiçbir canlı varlık için belli bir ortam yaratmaz, fakat cehalet 
tarafmdan şaşkmlığa sürüklenmiş olan canlı varlık belli bir yaşam 
koşulunda yer almak ister ve böylece etki ve tepki zincirine bağlanır 
kalır. Canlı varlık üstün doğası sayesinde bilgi doludur. Ancak, smtrlt 
bir güce sahip olduğu için cehaletten etkilenmeye hedef olur. Tann 
smırstz bir güce sahip iken canlı varlık sınırlı bir güce sahiptir. Tanıt 
vibhudur, yani smırstz bilgiye sahiptir, fakat canlı varlık anudur, yani 
atomiktir. Canlı varlık bir ruh olduğu için özgür iradesiyle arzulama 
kapasitesine sahiptir. Bu arzu ise sadece smırsız güce sahip olan Tanıt 
tarafından yerine getirilir. Ve canlı varlık arzulanndan dolayı şaşkınlığa 
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düştüğü zaman Tanrı onun bu arzularını tatmin etmesine izin verir, 
fakat Tanrı, canlı varlık tarafından arzu edilen bu belli durumun etki 
ve tepkilerinden asla sorumlu değildir. Vücutlanmış ruh şaşkın bir 
durumda bulunduğu için kendisini maddi vücudu ile tanımlıyarak 
yaşamın geçici mutlu luklarına ve dertlerine hedef olur. Tanrı ,  
paramii.tmii., yani Ustünruh olarak canlı varlığın daimi refakatçisidir 
ve bu bakımdan, ciçeğe yaklaşınca kokusunun alınması gibi, aynı 
şekilde Tanrı da canlı varlığın arzularını duyar. Canlı varlık için 
arzu, koşullanmanın astral sur�tidir. Tanrı, canlı varlığın arzularını 
hakettiği kadar yerine getirir. lnsan teklif eder ve Tanrı tertib eder. 
Bu durumda, birey kendi arzularını yerine getirmekte sınırsız bir güce 
sahip değildir. Sadece Tanrı bütün arzulan yerine getirebilir ve herkese 
karşı tarafsız olan Tanrı, bağımsız canlı varlıkların arzularına karışmaz. 
Bununla beraber, Tanrı, Kendisini arzulayan kişiye öze l  bir i lgi 
gösterir ve sonunda Kendisine ulaşıp mutlu olması için o kişiyi bu 
yolda daha fazla arzu duymaya teşvik eder. Vedik ilahiler bu konuyu 
şu sözlerle ifade eder : eşa u hy eva sıüllıu kamuı karayati tam yamebhyo 
lokebhya unninişate esa u eviisadhu kanna karaya ti yam culho ninişate : 
"Tanrı, canlı varlığı yüceltsin diye sevapsal faaliyetlerle meşgul eder 
ve cehenneme gitsin diye de günahsa! faal iyetlerle meşgul eder." 
( Kauşitaki Upanisad 3 .8)  

ajno jantur aniso 'yam 
iitmanah sukha-dukhkhayoh 

ifoara-perito gacchet 
svargariı vasvabhram eva ca 

"Canlı varlık rahatsızlığa ve mutluluğa tamamen bağımlıdır. Bulutun 
hava tarafından sürüklenmesi gibi, Tanrının iradesiyle cennete veya 
cehenneme gidebilir." 

Böylece, vücutlanmış ruh, hatırlıyamadığı Krşı::ıa şuurundan kaçma 
arzusuyla kendi kendisini şaşkınlığa sürüklemiş olur. Sonuç olarak, 
meşru konumu ebediyet, saadet ve bilgi dolu olan canlı varlık, var 
oluşunun ufaklığından dolayı Tanrıya hizmet e tmesini gerektiren 
meşru konumunu unutarak cehaletin karanlığına düşer. Ve cehaletin 
etkisi altında kalan canlı varlık, kendisinin bu koşullanmış yaşamından 
Tanrıyı sorumlu tutar. Vediinta-sütra (2. 1 .34) bu konuyu Ş.()yle onaylar: 
Vaişamya-nairghynye na siipekşatviit tathii hi darsayati : "Oyle görünse 
de, Tanrı ne hickimseyi sever, ne de hiçkimseden nefret eder." 
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jiW.nena tu tad ajfıanariı 
yeşariı nasitam atmanah 

teşam aditya-vajjfıanariı 
prakasayati tat param 
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jfıanena-b i l g i  i l e ;  tu-fakat; t a t-o ; ajfta.nam-karanlık; 
yeşam-kimin; niliitam-imha edilmiş; atmanaJ:ı-canlı varlığın; 
teşam-onların;  aditya-vat-doğan güneş gibi ;  jfta.nam-bilgi; 
praka.sayati-açığa vurur; tat param-Krşı:ı.a şuuru. 

CEVİRİ 
Bununla beraber, doğan güne.şin herşeyi aydınlatması gibi, kişi de 
cehaletin karanlığını yok eden bilgi ile aydınlandığı zaman herşeyi 
açıkça görür. 

ACIKLAMA 
Krşna' yı unutanlar şaşkınlığa sürüklenmeye mahkumdurlar, fakat 
Krşı:ıa şuurunda olanlar asla şaşkınlığa sürüklenmezler. Bagavad-gita'da 
belirtildiği gibi: sarvariı jiW.na-plavena, jfıanagni� sarva-karmary.i ve na 
hi jiW.nena sadr5am. Bilgi her zaman itibar görür. Peki nedir bu bilgi? 
Yedinci Bölüm Ondokuzuncu maddede belirtildiği gibi, Krşı:ıa'ya 
teslim olan kişi mükemmel bilgiye ulaşır: bahünam janmanam ante 
jiulna-plavena, jfianavan marn prapadyate. Mükemmel bilgide olan 
kişi, birçok doğumlardan sonra Krşı:ıa'ya teslim olurfa, veya Krşı:ıa 
şuuruna ulaşırsa, gündüz herşeyin güneş tarafından aydınlatılması 
gibi, o kişi herşey�. açıkça görür. Canlı varlık çeşitli yollardan şaşkınlığa 
sürüklenebilir. Omeğin, kişi, Tanrı olduğunu düşündüğü zaman 
cehalet karanlığının en uç noktasına düşer. Eğer canlı varlık Tanrı 
olsaydı cehaletin şaşkınlığına sürüklenir miydi ?  Eğer öyle olsaydı 
cehalet, veya şeytan Tanndan üstün olurdu. Gerçek bilgi mükemmelen 
Krşı:ıa şuurunda olanlardan öğrenilir. Dolayısıyla, kişi böylesine deha 
sahibi bir manevi uzman aramalı ve onun rehberliği altında Krşı:ıa 
şuurunun ne olduğunu öğrenmelidir, çünkü Krşı:ıa şuuru güneşin 
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karanlığı yok etmesi gibi, cehalet karanlığını kesinikle yok eder. Kişi, 
bir vücut olffiadığµ-ıın ve vücuda aşkın olduğunun kesinlikle bilincinde 
olsa bile, ruh ile Ustünruh arasındaki farkı farkedemiyebilir. Ancak, 
eğer deha sahibi ve Krşl)a şuuruna sahip bir manevi uzmana sığınırsa 
herşeyi mükemmelen bilebilir. Kişi, Tanrıyı ve Tanrı ile olan ilişkisini 
ancak Tanrının temsilcisiyle karşılaşabilirse öğrenebilir. Tanrının 
temsilcisi Tanrı bilgisine sahip olduğu için Tanrıya gösterilen saygı 
ona da gösterilir, fakat o, Tanrının temsilcisi olduğunu asla iddia 
�tmez. Kişi, canlı var.lık ile Tanrı arasındaki farkı öğrenmelidir. Rab 
Sri KrşDa tarafından ikinci Bölümde belirtildiği gibi, her canlı varlık 
bireyseldir ve Tanrı da bireyseldir. Canlı varlıklar geçmişte de 
bireysel lerdi ,  şimdi de bireysel lerdir ve gelecekte özgürlüklerine 
kavuştuktan sonra da b ireyse l olarak kalacaklardır. Gecenin 
karanlığında herşey bir görünmekle beraber, gündüz güneş yükselince 
herşey gerçek kimliği ile görülür. Ruhsal yaşamdaki bireysel kimlik 
gerçek bilgidir. 
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uul-buddhayas uul-ö.tmiinas 
tan-nişthJs tat-parö.yanalı 

gacchanty apunar-ö.vrttiriı 
jfıiina-nirdhüta-kal�ah 

tat-buddhayah-zekaları daima Yüce Tanrıda sabitleşmiş olanlar; tat
ö.tmiirıah-akıl ları daima Yüce Tanrıda sabitleşmiş olanlar ; tat
nişt/ui�-sadece Yüce Tanrıya iman edenler; tat-parö.yanah-tamamiyle 
Ona sığınmış olanlar; gacchanti-git; apunah-ö.vrttim--özgürlüğe; 
jfuina-bilgi ile; nirdhüta-arınmış; kalmaşah-şüpheler. 

CEVİRİ 
Zekası, aklı, inancı ve sığınma duygusu Yüce Tanrıda sabitleşen 
kişi, tam bilgi vasıtasıyla bütün şüphelerinden tamamen arınır ve 
böylece özgürlük yolunda ilerler. 
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ACIKLAMA 

Yüce Aşkın Hakikat, Rab KrŞı:ıa'dır. Bütün Bagavad,gitii, Krşı:ıa'nın 
Tanrının Yüce Şahsı olduğunun ilan edilmesinde odaklanır. Bütün 
Vedik edebiyatının amacı budur. Para,tattva sözcüğü, "Yüce Tanrıyı 
Brahman, Paramatma ve Bagavan olarak bilenlerin anladığı Yüce 
Hakikat" anlamına gelir. Bagavan, veya Tanrının Yüce Şahsı, Mutlak 
için söylenecek son sözdür. Ondan daha ötede birşey sözlenemez. 
Tanrı şöyle der: mattah paratarariı niinyat kificit asti danafıjaya. Gayrişahsi 
Brahman, Krşı:ıa tarafından destek görür: brahmano hi pratişthaham. 
Bundan dolayı, Krşı:ıa her durumda Yüce Hakikattir. Aklı, zekası, 
inancı ve sığınma duygusu daima Krşı:ıa'da olan kişi ,  veya birbaşka 
deyişle tam Krşı:ıa şuurunda olan kişi, şüphe yok ki bütün 
şüphelerinden arınmıştır ve aşkınlıkla ilgili her konuda mükemmel 
bilgiye sahiptir. Krşı:ıa şuurundaki kişi, Krşı:ıa'da ikilem olduğunu (eş 
zamanlı b ireysel ve gayri bireysel kimlik) mükemmelen anlar ve 
böylesine aşkın bir bilgiyle donanmış kişi özgürlük yolunda ilerliyebilir. 
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vidyii,vinaya,sampanne 
briihmaDe gavi hastini 

.SUni caiva sva,piike ca 
pa�tii� sama,darsi� 

vidyii-eğitimle ; vinaya-ve kibarl ıkla ;  sampanne-tamamen 
donanmış ;  briihmaDe-brahmaı:ıda; gavi-inekte ;  hastini-filde; 
suni-köpekte; ca-ve; eva-kesinlikle; sva,piike-köpek yiyicilerde 
(kast dışı) ; ca-sırası ile ; par:ı4i�-akıllı olanlar; sama,darsina�--eşit 
olarak görebilen kişi. 

CEVİRİ 
Alçakgönüllü bilge kişi, doğru bilginin fazileti ile, bilgili ve kibar 
brahmaı;ıı, ineği, fili, köpeği ve köpek yiyicileri (kast dışı kişiler) 
birbirine eşit görür. 
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ACIKLAMA 
KrşDa şuurundaki kişi mahluklar ve sınıflar arasında ayırım yapmaz. 
Brahmar:ılar' ve serseriler toplumsal bakımdan birbirlerinden farklı 
olabilirler, fakat bu vücutsal farklılıklar bilgili ve aşkın kişi için bir 
anlam taşımaz. Yüce Tanrının bütün porsiyonu Paramatma olarak 
herkesin kalbinde bulunduğu için onların bu görüşleri Yüce Tanrıyla 
olan i lişkilerinden kaynaklanır. Yüce Tanrının bu şekilde anlaşılması 
gerçek bilgidir. Farklı mahlukların, veya farklı sınıfların vücutları söz 
konusu ise Tanrı herkese esit ve nazik bir sekilde davranır, cünkü 
O, bütün canlı varlıkları� dostudur ve canlı  varlıkların içinde 
bulunduğu duruma aldırmaksızın Paramatma olarak herkesin kalbinde 
bulunur .  Bir brahmanın vücudu ile bir serserinin vücudu aynı 
olmamakla beraber Tanrı, Paramatma olarak hem brahmanın hem de 
serserinin vücudunda mevcuttur. Vücutlar maddi doğ�n.ın farklı 
hallerinin maddi ürünleridir, fakat vücutta bulunan ruh ve Ustünruh 
aynı ruhsal nite liktedir. Ruh ve Üstünruhun nitelik bakımından 
birbirleriyle olan benzerlikleri onları miktar bakımından birbirlerine 
eşit kılmaz, çünkü Paramatma her vücutta mevcut iken bireysel ruh 
sadece kendi vücudunda mevcuttur. Krsna suurundaki kisi bunu 
tam olar.�k bilir, bu bakımdan doğru bilgiye ..;e eşit görüşe sahiptir. 
Ruh ve Ustünruhun birbirlerine benzer karakteristik yönleri ise, her 
ikisinin de suurlu, ebedi ve saadet dolu olmasıdır. Fakat, aralarındaki 
fark, Üstünruh bütün vücutların bil incinde iken, bireyse l ruhun 
sadece kendi vücudunun sınırları dahilinde bil inel i  olmasıd ır. 
Üstünruh ayırım yapmaksızın bütün vücutlarda mevcu.ttur. 
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ihaiva tahjitah sargo 
yeşam siimye sthiram manah 

nirdosam hi samam brahma 
tasmad brahmani re sthitah 

iha-bu yaşamda;  eva-kesinl ikle ;  taih-onlar tarafından; 
jita�-zaptedilmiş; sargah-doğum ve ölü m ;  yesam-kimin; 
siimye-vakar; srhitam-yerleşmiş ; manah-akıl ;  nirdoşam-hatasız; 
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hi-kesinlikle ; samanı-vakar içinde; brahma-Yüce Tanrı gibi ;  
tasnUit-bu bakımdan ;  brahmani-Yüce Tanrıda ; te-onlar; 
sthitiih-yerleşmiş. 

. 

CEVİRİ 
Akılları vakar ve eşitlik içinde yerleşmiş olanlar doğum ve ölümü 
zaptetmişlerdir. Onlar, Brahman gibi kusursuz bir hale gelmişler 
ve böylece Brahman' da yerleşmişlerdir. 

ACIKLAMA 
Yukarıda bahsedildiği gibi, akli vakar benlik idrakine işarettir. Bu 
safhaya ulaşmış kişiler, özellikle doğum ve ölüm gibi maddi durumların 
üstesinden gelmiş insanlar olarak kabul edilmelidir. Kişi kendisini 
vücudu ile tanımladıkca kosullanmıs bir ruh olarak kabul edilir, fakat 
benliğini idrak ederek.vaka·r safhasına yükseldiği zaman koşullanmış 
yaşamdan kurtulur. Birbaşka deyişle, bu kişi maddi dünyada doğmaya 
bir daha hedef olmaz ve ölümünden sonra ruhsal semaya girmeye 
hak kazanır.  Tanrı kusursuzdur, çünkü O, hiçbirşeyin cazibesine 
kap ılmaz ve nefret etmez. Aynı şekilde, canlı varlık ta hiçbirşeyin 
cazibesine kapılmama ve nefret etmeme mertebesine ulaştığı zaman 
ruhsa l semaya g irmeye hak kazanır. Bu gibi kişi ler ş imdiden 
özgürlüklerine kavuşmuş ruhlar olarak kabul edilmelidir. Onların bu 
özgürlükleri gelecek dörtlükte anlatılmaktadır. 
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na prahrşyet priyariı priipya 
nodvijet priipya ciipriyam 

sthira-buddhir asammüdho 
brahma-vid brahmani sthitah 

na-asla; prahrşyet-sevinir; priyam-memnun; priipya-elde ediyor; 
na-yapmaz; udvijet-tahrik olmaz; priipya-elde ediyor; ca-de-da; 
apriyam-memnun değ i l ;  sthira-buddhih-kendi l iğinden zeki ;  
asammüdhah-şaşırmamış; brahma-vit-Yüce Tanrıyı mükemmelen 
bilen kişi ; brahmani-aşkınlıkta; sthitah-yerleşmiş. 
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CEVİRİ 
Ne hoş birşeyden dolayı sevinen, ne de nahoş birşeyden dolayı 
şikayet eden, kendiliğinden zeki olan, şaşkınlığa düşmeyen ve Tann 
bilimini bilen kişi aşkınlıkta yerleşmiştir. 

ACIKLAMA 
Benliğini idrak etmiş kişinin özellikleri burada belirtilmektedir. Birinci 
özell ik, gerçek benliği vücutla tanımlama yanılgısına düşmemektir. 
Bir vücut olmad ığını ,  fakat Tanrının bir parçası olduğunu 
mükemmelen bilir. Bu durumda, ne birşey elde etmekten dolayı sevinir, 
ne de vücudu ile ilgili birşey kaybetmekten dolayı ş ikayet eder. Bu 
akli sarsılmazlığa sdıira-buddhi, yani benlik-zekası adı veri l i r. Bu 
bakımdan, ne ruhunu maddi vücudu ile tanımlama hatasına düser, 
ne de maddi  vücudu kalıcıymış gibi düşünerek ruhun varlığını 
görmezden gelir. Bu bi lgi onu Brahman, Paramatma ve Bagavan 
olarak idrak edi len Mutlak Hakikatin tümünü bilme mertebesine 
yükseltir. Bu durumda, yanı lgıya düşerek Yüce Tanrıyla her bakımdan 
bir olmaya çal ışmaksızın meşru konumunu mükemmelen bilir. Buna, 
Brahman idraki, veya benlik idraki denir. Bu sarsılmaz şuura, Krşna 
şuuru adı verilir. 
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bahya-sparseşv asaktiitmii 
vindaty atnuıni yat sııkham 

sa brahma-)'oga-yııktc1tmii 
sııkham akşa)•am asnııte 

bahya-sparseşu-harici duyu memnuniyet i ;  asakta-c1tmc1-bağımlı 
olmayan ;  vindati-hoş lan ı r ;  atrnani-be n l ikte ; yat--olan; 
sııkham-mutluluk; sah-o; brahma-yoga-Brahman' a  konsantre 
o 1 a r a k  ; yııkta-atma-ilişik-benlik; s u  k h a m-mutluluk; 
ak.şayanı-sınırsız; a5nute-zevk alır. 

CEVİRİ 
Bu gibi özgürlüğe ulaşmış · kişiler maddi duyusal zevklerin 
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cekiciliğine kapılmazlar , fakat her zaman vecd halinde iç  
dünyalarındaki zevkleri tadarlar. Bu yolla benliğini idrak etmiş 
kişi dikkatini Yüce Tanrıda toplayarak sonsuz bir mutluluğun 
zevkini tadar. 

ACIKLAMA 
Adanmış büyük bir kul olan Y�unaçarya şöyle demiştir: 

yad,avadlıi mama ceta� krşr:ıa,padaravinde 
nava,nava,rasa,damani udyatariı rantum iisit 

tad,avadlıi bata ruiri,sangame smaryamane 
bavati mukha,vikara� s�thu nişthivanariı ca 

"Krşı:ıa'nın aşkın aşk hizmetiyle meşgul olduğumdan beri Onda hergün 
yeni bir zevkin tadını almaktayım, her ne zaman aklıma cinsel zevk 
gel irse bu düşünceye tükürüyorum ve dudaklarım tats ız l ıkla 
bükülüyor." Brahma,yoga, veya Krşı:ıa şuurundaki kişi Tanrının aşk 
hizmetine öylesine dalmıştır ki artık hiçbir maddi zevkten tat almaz. 
Maddi bakımdan en yüksek zevk cinsel zevktir. Bütün dünya bunun 
büyüsü altında hareket eder, ve materyalist kişiler bu zevki tatmadan 
cal ışamazlar. Fakat, Krşı:ıa şuuru ile meşgul kişi kaçındığı bu cinsel 
zevk olmadan daha dine bir halde calısır. Ruhsal idrakteki test budur. 
Manevi  idrak ve c insei zevk bir arada yürümez. Krşı:ıa şuurundaki 
kişi, özgürlüğüne ulaşmış bir ruh olarak hiçbir duyusal zevkin cazibesine 
kapılmaz. 
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ye hi sariıspar5a,ja boga 
duJıkha,yonaya eva re 

ady,antavan� kaunteya 
na teşu ramate budhah 

ye-onlar; hi-kesinlikle; sariıspar5a,ja�-maddi duyularla temas 
sonucu ; bogah-zevkler; duhkha-rahatsızlık; yonayah-kaynakları; 
eva-kesinlikle ; te-onlar; adi-başlıyor; anta-son; van�-hedef 
olur ;  kaunreya-Ey Kunti 'nin oğlu ; na-asla; teşu--onlarda; 
ramate-zevk alır; budhah-zeki kişi. 
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CEVİRİ  
Zeki kişi maddi duyularla ilişkÜi olan dert kaynaklarında yer almaz. 
Ey Kunti 'nin oğlu, bu gibi zevklerin başı ve sonu vardır ve akıllı 
kişiler bunlardan zevk almazlar. 

AClKLAMA 
Vücut geçici olduğu için maddi duyularla olan ilişkiden türeyen maddi 
duyu zevkleri de gecicidir. Ozgür bir ruh gecic i olan hicbirşeyle 
ilgilenmez. Aşkın zevkleri iyi bilen özgür ruh, nasıl olur da sahte 
zevklerle eğlenmeye razı olur ? Padrruı Purana bu konuda söyle der: 

ramante yogi.na 'nante 
satyanande cid-atmani 

iti rama-padenasau 
paraın ln·ahmabhidhiyate 

"Mistikler, Mutlak Hakikatten sınırsız ve askın zevkler türetirler ve 
bundan dolayı , Tanrının Şahsı Yüce Mutla·k Hakikat, Rama olarak 
bilinir. " 

Sıimad-füigm1atam ( 5 . 5 . 1 )  bu konuda şöyle der: 

nayaın deho deha-bajam nr-loke 
kastan kaman arhate vid-bujaın ye 

tapo divyaın pıttraka yena sattvam 
sııddhyed yasmad brahma-saııkh)•aın ev anantam 

"Sevgi li oğul larım, bu insan suretinde iken duyusal zevk icin fazla 
cabalamaya hic gerek yok; bu gibi zevkler pislik yiyiciler (domuzlar) 
icindir. Bunun yerine , yaşamda var oluşunuzu arındıran kefaretler 
göstennelisiniz, bunun sonucunda sınırsız ve aşkın bir saadetin zevkini 
tadabilirsiniz ." 

Bu sebepten dolayı, gercek yogiler ve eğitimli ilahiyatcılar, maddi 
var oluşun devam etmesine sebep olan duyusal zevklerin cekiciliğine 
kapı lmazlar. Kisi maddi zevklere ne kadar tutkun ise maddi zevkler 
tarafından o kadar kuşatıl ır. 

23  
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5aknotihaiva yalı sodhum 
prak sarira-vimokşaniit 

kanuı-krodhodbhavam vegariı 
sa yuktah sa sukhi ruırah 

297  

saknoti-kab i l ;  i h a  eva-mevcu t  vücut ta ;  y a lı-yapan; 
sodhum-hoşgörmeye; p r a k- ö n  c e ; sarirn-vücut; 
vimoksanö.t- b ı r ak m a k ;  kanuı- a r z u ;  krodha-v e  öfk e ;  
ııdiJha�am-türemiş; vegam---dürtüler; sah--o; yuktah-vecd içinde; 
sah-kişi; sukhi-mutlu; naralı-insan. 

CEVİRİ 
Mevcut vücudunu terketmeden önce, kişi eğer maddi duyularının 
dürtülerini tölere edebiliyor ve arzu ile öfkenin gücünü kontrol 
edebiliyor ise iyi durumdadır ve bu dünyada mutludur. 

ACIKLAMA 
Benlik idraki yolunda sarsılmaz bir gelişme göstermek isteyen kişi 
maddi duyularının dürtülerini kontrol edebilmelidir. Bunlar: konuşma 
dürtüsü, öfkenin dürtüsü, aklın dürtüsü, midenin dürtüsü, cinsel 
organın dürtüsü ve dilin dürtüsüdür. Bütün bu ceşitli duyu ların ve 
aklın dürtülerini kontrol edebilen kişiye gosviimi, veya sviimi denir. 
Ru gibi gosviimiler tam kontrollü bir yaşam sürerler ve duyularının 
güclerine yenilmezler. Maddi arzular doyurulmadıkları zaman öfke 
yaratırlar ve böylece, akıl, gözler ve göğüs tahrik olur. Bu sebepten 
Jolayı, kisi bu maddi vücudunu terketmeden önce onları kontrol 
etmesini öğrenmelidir. Bunu yapabilen kişinin benliğini idrak etmiş 
olduğu ve bu uyanmış benlik durumunda mutlu olduğu bilinmelidir. 
Arzu ve öfkeyi kontrol edebilmek aşkın kişinin görevidir. 
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yo 'ntah-sukho 'ntar-aramas 
tathantar-jyotir eva ya� sa 

yof!}. brahma-nirvanariı 
wahma-büto 'digacchati 

5.25 

yah-yapan; antah-sukluıh-icten mutlu; antah-aramah-kendi içinde 
faal olarak zevk duyan; tatha--olduğu kadar; antah-jyotih-kendi içinde 
amaçlamak; eva-kesinl ikle ; yah-herkes ;  sah-o; yogi-mistik; 
brahma-nirvanam-Y ü c e  Tanr ıda  özgür  o lmak ; brahma
bhütah-benliğini idrak etmiş olmak; adhigacchati-ulaşır. 

CEVİRİ 
Mutluluğu kendi içinde bulan; kendi içinde aktif olup sevinç duyan 
ve amacı, icine dönük olan kisi aslında mükemmel bir mistiktir. 
Yüce Tanr�da özgürlüğü bulan bu kişi sonunda Yüce Tanrıya 
ulaşır. 

ACIKLAMA 
Kendi icinde mutluluk duy�ayan kişi üstünkörü bir ınutlu luk 
türetmek icin yaptığı dış faal iyetlerden nasıl vazgeçebi lir ? Ozgür kişi 
hakiki deneyimlerle mutluluğu tadar. Bundan dolayı, herhangibir 
yerde sessizce oturarak yaşam faaliyetlerinin zevklerini kendi içinde 
duyar. Bu özgür kişi görüngüsel maddi mutluluğu artık arzulamaz. Bu 
mertebeye brahma-büta denir, yani kişinin Tanrıya ve evine geri 
dönüşü garantilediği mertebe budur. 

2 5  
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labhance brahma-nirvanam 
rsa')'ah ksina-kalmasi.ih 

ciı1ıw--d�aidha ya caıma�h 
sarva-büca-hite ratah 

labhante-elde et; brahma-nirvanam-Yüce Tanrıda özgür olmak; 
rsayah-kend i iç ler inde faal  olanlar ;  kşina -kalmasah-bütün 
günahlardan uzak olanlar; cinna-yırtılmış olmak; dvaidhah-ikilem; 
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yata-atmiinah-benlik idrakiyle meşgul olmak; sarva-büta-bütün canlı 
varlıklar için; hite-hayır işlerinde; ratah-meşgul. 

CEVİRİ 
Şüphelerden yükselen ikilem.lerden uzak, akılları iç dünyaları ile 
meşgul, daima bütün canlı varlıkların iyiliği için çalışmakla meşgul 
ve tüm günahlardan özgür olan kişiler Yüce Tanrıda özgürlüğü 
bulurlar. 

ACIKLAMA 
Sadece Krşr:ıa şuurunda olan kişi tüm canlı varlıkların iyi l iği için 
çalışabilir. Herşeyin kaynağının Krşr:ıa olduğunun bilinc�nde olan 
kişi, bu ruhla hareket ederek herkesin iyiliği için çalışabilir. Insanlığm 
acı çekmesi, Krşr:ıa'nm en yüce hoşlanıcı, sahip ve dost olmasının 
unutu lmasından kaynaklanır .  Bu bakımdan, bütün insan 
toplumlarında bu şuuru uyandırmaya çalışmak, yapılabilecek en hayırlı 
çalışmadır. Yüce Tanrıda özgürlüğü bulamamış kişi böylesine hayırlı 
bir çal ışma yapamaz. Krşı:ıa şuurundaki kişi, Krşr:ıa'nın yüceliğinden 
şüphe etmez. Bu kişi bütün günahlardan temiz olduğu için bütün 
şüphelerinden kurtulmuştur. Kutsal aşk mertebesinde durum budur. 
lnsan toplumunun fiz iksel hayrı için çalışmakla meşgul olan kişi 
aslında hiçkimseye yardım edemez. Maddi vücudun ve akim geçici 
olarak rahatlatılması tatmin edici olmaz. Yasamın zorlu mücadelesinin 
gerçek sebebi, kişinin Yüce Tanrıyla olan i lişkisini unutmasından 
kaynaklanır. Kişi, Krşı:ıa ile olan ilişkisinin tam şuuruna ulaştığı zaman 
maddi mabette (maddi vücutta) bile olsa aslında özgür bir ruhtur. 
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karruı-krodha-vimuktö.nariı 
yatinariı yata-cetasam 

abhito brahrruı-nirvanariı 
vartate viditö.tmay{am 

kama-arzulardan; krodha-v e  öfkeden ;  vimuktiirUim--özgür 
olanların; yatirUim-kutsal insanların; yata-cetasam-aklı üzerinde 
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tam bir kontrol kurmuş kişi; abhitah-yakm gelecekte garanti ;  brahma
nirvanam-Yüce Tanrıda özgür olmak; vartare-orada ; vidita
amwnam-benliklerini idrak etmiş ol:mların. 

CEVİRİ 
Öfkeden ve bütün maddi ar�ulardan hür, benliğini idrak etmiş, 
kendisini disipline sokmuş ve sürekli olarak mükemmelliğe 
ulaşmaya çalışan kişilerin cok yakın bir gelecekte Yüce Tanrıda 
özgürlüğe kavuşmaları garantidir. 

ACIKLAMA 
Selamete ulaşmak için deva�lı caba gösteren aziz ruhlar icerisinde 
en iyisi Krşna suuruna sahip olanlardır. Bagavawm ( 4. 22.39 ) bunu 
şöyle onaylar: 

yat-pada-pankaja-palasa-vilasa-baktya 
karnwsayam grathitam udgrathayanti santah 

tadvan na rikta-matayo )'atayo 'pi nıddha
sroto-ganas tam aranaıiı baja vasudevam 

"Sadece Yüce Tanrının Şahsı Vasudeva' ya adanmış hizmet vererek 
ibadet etmeye calış. Büyük ermişler bile, Tanrının nilüfer ayaklarına 
hizmet ederek aşkın saadete garkolan ve akıla kök salmış olan meyvesel 
faaliyet arzusunu kökünden söküp cıkartanlar kadar etkili bir şekilde 
duyuların gücünü kontrol edemezler." 

Calışmanın meyvesel sonuçlarından zevk alma arzusu koşullanmış 
ruhta öylesine derinlere kök salmıstır ki, büyük caba göstermelerine 
rağmen büyük ermişler bile bu gibi arzuları kontrol etmekte zorluk 
çekerler. Benliğini mükemmelen idrak etmiş ve daima Krşna şuuru 
ile addnmış hizmet veren Tanrı müridi Tanrıda özgürlüğe ulaşır. 
Benliğini idrak etmesindeki tam bilgisine rağmen daima vecd 
halindedir. Bunun icin şu örneği verebi liriz: 

darsana-dhyiina-samsparsair 
matsya-kiirma-vihangamah 

sııiiny aparyani pusnanti 
tathiiham api padma-ja 

"Bakarak, tefekkür ederek ve dokunarak sadece bal ıklar,  
kaplumbağalar ve kuşlar zürriyetlerini korurlar. Aynı şekilde, Ben de 
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korurum, Ey Padmaja." 
Balık, yumurtalarına sadece bakarak zürriyetini getirir. Kaplumbağa 

sadece tefekkür yoluyla zürriyetini getirir. Kaplumbağa yumurtalarını 
karaya bırakır ve suya geri döndüğü zaman yumurtalarını medite 
eder. Aynı şekilde, Krşı:ıa şuurundaki adanmış kul ise, Tanrının 
evinden çok uzakta bulunmasına rağmen sürekli Onu düşünerek 
(Krşı:ıa şuuruyla meşgul olarak) kendisin_i Tanımın evine yükseltebilir. 
Bu kişi maddi dertlerden etkilenmez. işte yaşamdaki bu mertebeye 
brahma,nirvana, yani sürekli olarak Yüce Tanrıyı düşündüğü için 
maddi dertlerden etkilenmeme hali denir. 
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sparsan krtva bahir bahyariı.S 
caksu5 caivantare bhruvoh 

prarıapanau samau krıva 
nasabhyantara,carinau 

yatendriya,mano,buddhir 
munir mokşa,parayanah 

vigateccha,baya,krodho 
yah sada mukta eva sah. 

sparsan-ses gibi  duyu nesneleri; krtva-tutuyor; bahih-harici; 
bahyan-gereksi z ;  cakşu�-gözler; ca-de,da;  eva-kesinlikle; 
antare-arasında; bhruvoh-kaşlar; prana,apanau-aşağı ve yukarı 
doğru hareket eden hava; samau-askıda; krtva-tutuyor; nasa, 
abhyantara-burun del ikler inin içeris inde ; cariD-llu-üflemek; 
yata-kontrollü ; indriya-duyular; manah-akıl ;  budJJıi�-zeka; 
muni�-aşkın kişi; mokşa--özgürlük için; parayaDQh-bu durumda; 
vigata-atı lmak; iccha-dilekler;  baya-korku ; krodluıh--öfk.e; 
yah-yapan ; sada-d aima;  muktcıh.-özgür ;  eva-kesinlikle; 
sah-odur. 
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CEVİRİ 
Bütün harici duyu nesnelerini kapatıp gözlerini ve görüntüyü iki 
kaşı arasında konsantre edip alınan ve verilen nefesi burun delikleri 
içerisinde tutarak aklını, duyularını ve zekasını kontrol eden ve 
amacı özgürlüğe kavuşmak olan aşkın kişi arzudan, korkudan ve 
öfkeden kurtulur. Her zaman bu durumda olan kisi kesinlikle 
özgürlüğüne kavuşmuştur. 

· 

ACIKLAMA 
Krşna şuuruyla meşgul olan kişi ruhsal kimliğini hemen anlar ve 
Yüce Tanrıyı da adanmış hizmet yoluyla anlıyabil ir. Kişi adanmış 
hizmette iy icene yerleştiği zaman aşkın konuma yükse lerek 
faaliyetlerinde Tanrının varlığını hissedebilir. Bu özel konum Yüce 
Tanrıda özgür olma konumudur. 

Yüce Tanrıda özgür olmanın i lkelerini yukarıda açıkladıktan sonra, 
yanuı , niyanw, asana, prö.niiyö.ma, pratyö.lıiira, diiranii , dhyö.na ve sarnlidhi 
adlarındaki sekiz yönteme ayrılan ve aştö.nga-yoga ad ıyla b il inen 
mistisizm, veya yoga uygulaması ile kişinin bu konuma nasıl yükseleceği 
burada Tanrı tarafından Arjuna'ya izah edilmektedir. Yoga konusu, 
Altıncı Bölümde detaylarıyla ve Beşinci Bölümün sonunda da genel 
olarak izah ed i lmişti .  Kişi ,  yogadaki pratyö.lıiira yöntemiyle ses, 
dokunma, görüntü, tat ve koku alma organlarını devreden çıkartmalı 
ve gözlerinin görüşünü iki kası arasında tutarak yarı kapalı göz 
kapak la r ın ın  ard ın d an d ikkat i n i  bu rnunun ucunda  
yoğunlaştırmalıdır. Beraberinde uykuya dalma riskini getirebi leceği 
icin göz kapakları tamamen kapatılmamalıdır. Kişinin dikkati duyu 
nesneleri tarafından dağıtılabi leceği icin göz kapaklarının tamamen 
açık tutulması da iyi olmaz. Vücutta yukarı doğru hareket eden hava 
ile aşağı doğru hareket eden hava nötralize edi lerek nefes alma işlemi 
burun deliklerinin içerisinde tutulur. Kişi bu yogayı uygulayarak 
duyu ları üzerinde hakimiyet kurabilir, harici duyu nesnelerinden 
vazgeçebi l i r  ve böylece kendisini Yüce Tanrıda özgür olmaya 
hazırlıyabilir. 

&ı yoga yöntemi, kişinin her f:9rlü korkudan ve öfkeden kurtularak 
aşkın bir ortamda kalbindeki Ustünruhun varlığını hissetmesine 
yardımcı olur. Bir başka deyişle, Krşı::ıa şuuru, yoga ilkelerini uygulamak 
iç in başvurulacak en kolay yoldur. Bu konu gelecek bölümde 
detaylarıyla izah edi lecektir. Krşı::ıa şuuruna sahip kişi sürekli adanmış 
hizmetle meşgu l olduğu icin duyularını birbaşka faaliyetle meşgu l 
etme riskine girmez. 
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boktiirariı yajfia,tapasariı 
sarva,foka,mahe5varam 

suhrdariı sarva,bütiiniiriı 
jfwtva mariı santim rcchati 
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boktiiram-faydalanan; yajiia-fedakarlıkların; tapasam-ve çile ve 
kefaretlerin; sarva,foka-mevcut bütün gezegenlerin ve yarıtanrıların; 
nuıha,i5varam-Yüce Tanrı; su,hrdam-faydalanan; sarva-hepsinin; 
bütanam-canlı varlıklar; jiüitva-böylece bilmek; mam-Ben(Rab 
Krşı::ıa) ;  santim-maddi parangadan kurtulmak; rcchati-elde eder. 

CEVİRİ 
Benim tam bilincimde olan, Beni bütün fedakarlıkların ve cilenin 
nihai kazancı olarak bilen, Beni bütün gezegenlerin ve yarıtaılnların 
Yüce Tanrısı olarak ve bütün canlı varlıkların iyiliğini isteyen 
velinimet olarak bilen kisi maddi dertlerden kurtularak barısa 
�� 

. . 

ACIKLAMA 
Yanıltıcı enerj inin kıskaçları arasında bulunan koşul lanmış ruhların 
hepsi bu maddi dünyada barışa u laşmaya çalışırlar. Fakat, Bagavad, 
gita'nın bu bölümünde izah edilen barış formülünden habersizdirler. 
En büyük barış formülü, bütün insani faaliyetlerden faydalanan şahısın 
Rab Krşr:ıa olduğunun bilinmesinde yatar. O, bütün gezegenlerin ve 
yarıtanrı ların sahibi olduğu için insanlar herşeyi Tanrının aşkın 
hizmetine sunmalıdır. Hiçkimse Ondan büyük değildir. O, en büyük 
yarıtanrılardan, yani Rab B�ahma ve Rab Siva'dan daha büyüktür. 
Yüce Tanrı ,  Vedalar'da  ( Svetasvatara Upanişad 6 .7 ) ,  i5varar:ıam 
paramariı mahe5varam olarak tasvir edilir. Yanılgı içinçleki canl ı  
varlıklar göz koydukları herşeyin efendisi ( sahibi )  olmak isterler, 
fakat Tanrının maddi enerj isi tarafından yönetildiklerinin farkında 
değillerdir. Tanrı maddi doğanın efendisidir ve koşullanmış ruhlar 
da maddi doğanın sert kanunlarına hedef olan varlıklardır. Kişi bu 
yalın hakikati anlıyamazsa gerek bireysel ,  gerekse toplumsal olarak 
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bu dünyada barışa u laşması mümkün olmaz. Krşna şuurundaki görüş 
şudur: Rab Krşna yüce yöneticidir ve büyük yarıtanrı lar da dahil 
olmak üzere bütün canlı varl ıklar Ona bağlıdır. Kişi mükemmel bir 
barışa sadece Krşna şuuruyla ulaşabilir. 

Bu Beşinc i Bölüm, genel olarak kaıma-yoga diye bi l inen Krşna 
�uu runun u ygu lanış ın ı izah eder. Karma-yoga' nın nası l özgürlük 
verebi leceği sorusuna burada cevap veri lmekted i r. Krşna suuruyla 
cal ışmak demek, Tanrıya bağlı olarak tam bir Tanrı bilgisi i le calışmak 
demektir. Böyle bir çal ı şma aşkın bi lgiden farkl ı  deği ldir. Doğrudan 
doğruya Krşna şuu ru bakti-yoga demektir ve jnana-yoga , kişiyi bakti
yogaya götüren yoldur. Krşna şuurunun anlamı, "kişinin, Yüce Mutlak 
ile olan akrabalığ ının tam bi l inc inde olarak çal ışması "  d ır  ve bu 
hil incin mükemmelliği ise, Krşna'nın, yani Tanrının Yüce Şahsının 
bilgisinde olmak demektir. Saf bir ruh Tanrının öz parcası olarak 
Onun ebedi hizmetcisidir. Ruhun çektiği bütün acıların sebebi, mayaya 
hak im olma arzusu yüzünden nwya ( yanılg ı )  ile i l işkiye girmesidir. 
Cünkü , canl ı  var l ık madde i le i l iski icerisinde oldukca madd i 
g.ereksinimlerini karşı lamak icin çalış;nak �orunda kalır. KrŞna şuuru 
hu maddi dünyada uygu lanarak ruhsa l var oluşu canland ı rdığı icin, 
kişiyi madde i le il işki icerisindeyken bile ruhsal yaşama çeker. Kişi bu 
yolda i lerled ikce maddi bağımlıl ıklarından kurtulur. Tanrı hickimseye 
ay ı r ım yapmaz. Herşey, kiş inin duyularını her bakımdan kontrol 
edebi lmesine ve arzu ile öfkenin etki lerini zaptedebilmesine yardımcı 
ulan Krşna şuurunda yaptığı görevlere bağ l ıdı r. Ve yukarıda bahsi 
gecen ihtirasları kontrol ederek Krşna şuurunda sarsılmadan kalabilen 
kişi as l ında  a sk ın mertebededir , yani brahnw-nirvanadadır .  Sekizli 
yoga sistemi Kn•na şuu runda kendi l iğinden uygulanmış olur, çünhı 
kişi , Krşna şuunında nihai sebebe hizmet eder. Yama, nİ)•aına, asana , 
/n-wıayiinw , tn·myaharn , diirwıii , c/Jıyana ve scmıadhi uygulamalarında 
tedrici bir yi"ıkselis si): konusudur. Fakat, insanı barışla ödüllendiren 
adanmıs hizmet kisiyi mı·ıkeınınell iğe ulaşt ı rır ve yasamdaki en yi'ıce 
mükemmelliktir. 

Karma-)•ogcı, veya Krşna '.;)uuru nda Hareket konusunda Srimad 
Ragmmd-gita 'n ın Besinci Bölt'ı ın Baktivedanta Ac ık lama ları burada 
sona ermistir. 
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sri-bagavan uvaca 
anasritah karma-palariı 

karyariı karma karoti yah 
sa sannyasi ca yogi ca 

na niragnir na cakriyah 

sri-bagavan uvaca-T ann şöyle dedi; anaSritah-sığmmaksızm; kamıa
palam-çalışmanm sonucunun; karyam-mecburi; kamıa--çalışma; 
karoti-icra eder; yah-yapan; sah-kişi; sannyasi-feragat halinde 
yaşayan kişi; ca-<le-da; yogi-mistik; ca--de-da; na--değil; nih-sız
siz-süz ; agnih-ateş; na-ne de; ca--de-da; akriyah-görevsiz . 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle ·dedi : Calışmasının meyvelerinden 
bağımsız olan ve mecburmuş gibi çalışan kişi, hiçbir ateş yakmayan 
ve hiçbir görev yapmayan birisi değil, feragat halinde yaşayan gerçek 
bir mistiktir. 

ACIKLAMA 
Sekizli yoga sisteminin uygulanmasının akıl ve duyuları kontrol etmek 
anlamına geldiği, Tanrı tarafından bu bölümde izah edi lmektedir. 

305 



3 06 ÖZGÜN BAGA VAD-GlT A 6.2 

Ancak, özell ikle bu Kali Cağında bunu uygulamak halkın geneli iç in 
çok zordur. Sekizli yoga sistemi bu bölümde tavsiye edilmekle beraber 
karma-yoga, yani Krşr:ı.a şuuruyla hareket etmenin daha iy i  olduğu 
burada Tanrı tarafından belirt ilmektedir. Bu dünyada herkes a ilesine 
ve kend is ine bakmak ic in çalışır , fakat hiçkimse kendi siy le i lg i l i  
olmaksızın, veya kişisel memnuniyeti söz konusu olmaksızın çalışmaz. 
Mükemmelliğin hükmü, calışmanın meyvelerinden zevk almak değil 
Krsna suurunda hareket etmektir .  Krsna suurunda hareket etmek 
he� canlının görevidir, cünkü bütün canlıfar meşru bakımdan Yüce 
Tanr ının öz parcalarıdı r .  Vücudun parça ları bütün vücudun 
tatminiyeti icin calışır . Vücudun organları kendi lerini tatmin etmek 
icin deği l ,  bütün vücudu tatmin etmek iç in çalışırlar. Aynı şekilde ,  
sahsi tatminiyet i  icin değil de yüce bütünün tatminiyeti ic in calışan 
kişi mükemel bir sannyiisi ve mükemmel bir yogidir. 

Sannyiisiler bazen bütün madd i  görevlerden özgür olduklarını 
düşünerek agnihotra yajiialar ı (ateşt törenleri ) icra enneye son verirler, 
fakat asl ında bunlar kend ilerini düşünerek böyle hareket ederler, 
çünkü bunların kazançları gayrişahsi Brahman'la bir olmaktır. Bu 
arzu herhangibir maddi arzudan daha büyüktür, fakat bu arzuda şahsi 
bir cıkar gizlidir. Aynı şeki lde, bütün maddi faal iyetlerini durdurarak 
yarı açık gözlerle yoga yapan mi st ik yogiler de kend i k iş i se l  
tatminiyet lerini arzularlar. Fakat , Krşr:ı.a şuurunda hareket eden kişi 
kend isini düşünmeksizin bütünün tatminiyeti ic in cal ış ı r .  Krşr:ı.a 
şuurundaki kişinin kendisini tatmin etme arzusu yoktur. Onun başarı 
kavramı  Krşna'yı tatmin edebi lmektir ve bundan dolayı bu kişi 
mükemmel bir sannyCisi, veya mükemmel bir yogidir .  Feragatin en 
yüksek mükemmellik sembolü olan Rab Caitanya şöyle dua ederdi: 

na danaın na janaın na sundarim 
ktwitı'iıiı va jagad-isa kiimaye 

mama janmani janmanisvare 
bavatiul baktir ahaitııki wayi 

"Ey Herşeye Kadir  Tanrım,  ne servet sahibi olmayı ,  ne güzel bir 
kad ından zevk a lmayı a rzuluyorum, ne de mürid sahibi olmak 
ist iyorum. Yaşamımda istediğim tek şey, her doğuşumda Sana 
adanmış hizmet vererek Senin sebepsiz rahmetini kazanmaktır." 

2 
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yam sannyasam iti prahur 
yogam tam viddhi pan<lava 

na hy asannyasta-saiıkalpo 
yogi bavati kascana 
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yam-ne; sannyasam-vazgeçmek; iti-bu durumda; prahuh---derler; 
yogam-Yüce Tanrıyla temas kurmak; tam--o; viddhi-bilmelisin; 
pandava-E y  Paı:ıc;lu 'n u n  oğ l u ;  n a-as l a ;  hi-kesinlikle; 
asannyasta-bırakmaksızın; saiıkalpah-nefis tatminiyetini arzulamak; 
yogi-aşkın ve mistik kişi; bavati--olur; kascana-herkes. 

CEVİRİ 
Ey Pa�4u'nun oğlu, feragat denilen şeyi yoga ile, veya kişinin 
Tanrı ile ilişki kurmasıyla aynı bil , cünkü duyu memnuniyeti için 
duyduğu arzudan vazgeçmiyen kişi asla yogi olamaz. 

ACIKLAMA 
Gerçek sannyasa-yoga, veya baktinin anlamı, kişinin bir canlı olarak 
meşru konumunu bilmesi ve ona göre hareket etmesidir. Canlı varlık 
ayrı bir kimliğe sahip değildir. Canlı varlık, Yüce Tanrının marj inal 
enerj isidir. Maddi enerj i tarafından kapana kıstırı lan canlı varlık 
koşul lanır ve Krşna şuuruna sahip olunca, veya ruhsal enerj iden 
haberdar olunca yaşamın doğal ve gerçek durumuna yüksel ir. 
Dolayısıyla, kişi tam bilgide olduğu zaman maddi duyu memnuniyetine 
son verir, veya her türlü duyusal memnuniyet faaliyetinden vazgeçer. 
Bu vazgec is, duyularını maddi bağımlıl ıktan uzak tutan yogiler 
tarafından uygulanır. Fakat, Krşı:ıa şuurundaki kişi, Krşr:ıa için olmayan 
hicbirşeyle duyularını meşgu l etme fırsatı bulamaz. Bundan dolayı, 
Krsna şuurundaki kişi kendiliğinden sannyasi, veya yogi'dir. ]nana ve 
yoga yöntemlerinde belirtilen bilginin ve duyuları baskı altına almanın 
amacına Krşı:ıa şuurunda kendiliğinden ulaşılır. Eğer, kişi kendi bencil 
doğasının faaliyetlerine son veremiyorsa o zaman jiliina ve yoga hiçbir 
işe yaramaz. Canlı varlık icin gerçek amac, her türlü bencil faaliyetten 
vazgeçerek Yüce Tanrıyı tatmin etmeye hazır bulunmaktır. Krşı:ıa 
şuur>Jndaki kişi herhangibir kişisel zevk arzulamaz. O, daima Yüce 
Tanrıyı tatmin etmek icin calışır. Yüce Tanrıdan habersiz olan kişi 



308 ÖZGÜN BAGA VAD-GIT A 6.3 

kend isini tatmin etmekle meşgı ı l  olur, cünkü hiçkimse faa l iyetsiz l ik  
platformunda duramaz.  Krşna şuurunun u ygu lanması  i l e  bütün 
seheplcre ml'ıkcmmelen hizmet edilmiş olur. 

3 
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Cınınıksor mımer yogari1 
kamw kiirnııanı ıtC)'ate 

)'ug:('irıldlwsya tas)•aiq •a 
samah karmıam ucyate 

iirı ın ıkso/1- y o g a y a  y e n i  b a ş l a m ı s  k i s i ;  nııınch-bilgenin; 
yuganı-sekiz l i  yoga s istemi ; karnw-calışma; karanam-anlamlar; 
ıtC)'dte--denir ;  yoga-sekiz l i  yoga ; anldhasya-u laşan; tasya-Onun; 
l' � 1t1-kesin l i k l e ;  smıwh-hütün madd i faa l i ye t le rin durdurulmas ı ;  
kiirııntını-anlamlar; 1 IL')' l l tl'--<leni r. 

CEVİRİ 
Sekizli yoga sisteminde yeni olan kisi icin calısma bir vasıtadır ve 
yogada yükselmiş kişi için de bütün maddi faa liyetlerin 
durdurulması bir vasıtadır. 

ACIKLAMA 
Kişinin kend is i  i le Yüce Tanrı arasında bağlantı kurma yöntemine 
)'Ogtı denir. Bu yöntem en yüksek ruhsal anlayışa yükselen bir merdiven 
gibidir .  Bu merd i ven, canl ının en düşük maddi duru mundan başlar 
ve ruhsa l yaşa mdaki mükemmel benlik anlayıs ın a  yükse l i r. Ceşi t l i  
yüksel i ş lere göre, merdivenin farkl ı  bölümleri fark l ı  i s imlerle b i l in ir. 
Fakat merdivenin hepsine yoga denir ve jı1ana-yoga , dhyana-yoga ve 
bakti-)•oga olmak üzere üc esas bölüme ayrı l ır. Merdivenin başlangıcına 
yogarıınık.su mertebesi ve en yüksek mertebeye de yogiinldluı mertebesi 
adı veri l ir .  

Sekiz l i  )'Oga sistemi göz önünde tutulursa, yaşamın k ısıtlayıcı  i lke leri 
vasıtasıyla ve ceşitli  oturus �ek i llerinin uygulanması i le (az cok vücutsal 
egzersizler kapsamına girer) baslangıcta meditasyona ginne tesebbüsleri 
meyvesel maddi  faa l iyetler olarak kabul ed i l ir .  Bütün bu faal iyetler,  
duyu lar ını  kontrol edeb i lmesi icin k iş iy i  mükemme l bir  akli  denge 
durumuna götürür .  Kis i  med i tasyon uygulamasında uzmanlaşınca 
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bütün akli faaliyetlerine son verir. 
Bununla beraber, Krşna şuurundaki kişi başlangıçtan itibaren 

meditasyon platformundadır, çünkü her zaman Krşna'yı düşünmekle 
meşgu ldür. Ve sürekl i  olarak Krşr:ıa'ya h izmet etmekle meşgul olduğu 
ic in bütün maddi faal iyetlerine son vermiş olarak kabul edilir. 
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yada hi nendriyartheşu 
na karrnasv anuşajiate 

sarva-sankalpa-sannyasi 
yogarüdhas tadocyate 

yada-ne zaman; hi-kesinlikle; na--<leğil ;  indriya-artheşu--<luyusa1 
ta tminiyette ; na-;:ı. s la ;  karrnasu-meyvesel faal iyetlerde; anuşaj
jatt?-ge rekl i  o larak meşgu l olur ;  sarva-sankalpa-bütün maddi  
a rzu l a r ın ; sannyiisi-fe ragat  ha l inde yaş ıyan k i ş i ;  yoga
ö.nidhah-yogada yükselmiş kişi ; tada-o sırada; ucyate--<lenir. 

ÇEVİR İ  
Kişi bütün maddi arzulardan vazgeçerek duyusal memnuniyet için 
calışmadığı ve meyvesel faaliyetlerle meşgul olmadığı zaman yogada 
yükselmiş sayılır. 

ACIKLAMA 
Tanrının aşkın sevgi hizmetiyle tam bir meşgul iyet icinde bulunan 
kişi kendis inden memnun kalır ve böylece, duyusal memnuniyet 
veya meyvesel faa l iyetlerle daha fazla meşgul olmaz. Aksi taktirde, 
k i ş i  h icb i r  faa l iyet  gös te rmeden yaşıyamıyacağı icin duyu sal 
memnuniyet i le meşgul olmaya mecbur kalır. Krşr:ıa şuuru olmaksızın 
kişi her zaman ben-merkezli , veya bencil faaliyetler peşinde koşmaya 
mecbur kal ır .  Fakat, Krşı:ıa şuurundaki kişi ,  herşeyi Krşna 'nın 
tatminiyeti icin yaparak duyusal memnuniyetten kendisini uzak 
tutmayı başarır. Böyle bir şuura sahip olmayan kişi, yoga merdiveninin 
en üst basamağına ulaşmadan maddi arzu lardan suni olarak uzak 
dunnaya calışır. 
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uddhared atmanacmanam 
niirmanam avasadayet 

armaiva hy atmana bandhıır 
acmaiva ripur atmanah 

ı. ıddharet-kurtu lmal ı ;  atmana-akı l  i l e ;  iitmanam-koşu l lanmış ruh; 
na-as l a ;  armanam-koşu l l an m ı ş  ruh ;  avasadLıyer-alcaltı lmak ; 
arma-ak ı l ;  C{IQ-kesi n l ik le ;  hi-gerçekten; atJ11QJ1dll-k0şUl lanmlŞ 
r u h u n ;  bandhııh- a r k a d a s ;  atJna- a k ı l ;  cva-kesinl ikle ;  
riouh-<lüsman; arn�ınah-kos�l l anmıs  ruhun. . . . . . 

CEVİR İ  
Kisi kendisini aklının yar.dımıyla kurtarmalı v e  kendisini 
alcaltmamalıdır. Akıl, kosullanmış ruhun hem dostu hem de 
dÜşmanıdır. 

ACIKLAMA 
Arma sözcüğü , farklı  ortamlara bağl ı  olarak vücu t,  akı l  ve ruha delalet 
cJer.  Yoga s isteminde,  a k ı l  ve koşul lanmış ruh özel b i r  önem taş ı r .  
Yoga uygu lamasın ı n  merkezi  akı l  olduğu ic in ,  buradaki arma akı l  i l e  
i lg i l id i r . Yoga s i steminin amacı  akl ı  kontrol etmek ve onu duyu 
nesnelerine olan bağımlı l ıktan uzaklaştırmaktır.  Burada bel i rt i ld iğine 
göre, ak ı l  öyle bir şeki lde eğit i lmel idir  ki ,  koşul l anmış ruhu cehalet in 
karan l ı ğın J an çek ip  ç ıkartab i ls in.  Kiş i ,  m add i varoluşta a k ı l  ve 
duyular ının etk i l er ine hedef olur. Madd i doğanın efendis i  olmayı 
arzu layan sahte nefs i l e  ak ı l ın beraber cal ısması sonucund a saf ruh 
bu madd i dünyada kapana k ı s ı lmışt ı r .  Bu bakı mdan, a k ı l ,  maddi 
doğanın caz ibes ine kap ı lmas ın ve bu yol la  koşu lanmış  ruh 
kurtar ı l a b i l s in d i ye cok iyi  eğit i lme l id i r. Kişi ,  duyu nesne ler inin 
cazibesine kapılarak kendisini alcaltmamalıdır.  Kisi, duyu nesnelerinin 
cazi besine ne kadar kap ı l ı rsa maddi  varoluş i c erisinde o kadar çok 
kapana k ı s ı l ı r . K iş inin bu durumdan kend is ini  ku rtarabi lmesi ic in 
izl i yebileceği en iyi  yol akl ın ı  daima Krşna suuru i le meşgul etmesidir .  
Burada ku l lanı lan hi  sözcüğü bu noktayı  bel irtmek ic in,  yani "k i ş i  
bunu yapmamalıd ır"ı bel irtmek ic in kul lan ı lmışt ır .  Bu konuda b ir  de  
şu  dörtlüğü i lave edebil i riz: 
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mana eva manuşyaryiim 
karanam bandJıa,mokşayoh 

bandhaya vişayasango 
muktyai nirvişayam manah 

3 1 1 

"İnsan için akıl bağımlılığın sebebidir ve akıl aynı zamanda özgürlüğün 
de sebebidir. Duyu nesne lerine dalmış akıl bağımlılığın, ve duyu 
nesnelerinde kopmuş akıl da özgürlüğün sebebidir." (Amrta,bindlıu 
Upanişad 2 )  Bundan dolayı , sürekli KrşDa şuuru ile meşgul olan akı l  
en yüce özgürlüğün sebebidir. 

6 
GFfl<k'ik'i'1«1fll 4'1ic-�C:Clc-'i'11 �: 1 
3!'1k'i'1«1 � C:Cddk�q 1IT-rtTrf i l � i l  

� � , , �, ,� 
bandlıur atmatmanas tasya 

yenatmaivatmana jitah 
anatmanas tu satrutve 

vartetatmaiva satru,vat 

bandlıuh-arkadaş; atma-akıl; atmanal:ı-canlı varlığın; tasya-onun; 
yena-kimin tarafından; atma-akıl; eva-kesinlikle; atmana-canlı 
varlık tarafından; jitah-zaptedilmiş ; anatmanah-aklını kontrol 
e tmek bakımından basar ı s ı z  o lan k i s inin ; tu-fakat; 
.Satrutve--düşmanlık yüzünden; varteta-kalır; atma eva-aynı akıl ;  
satru,vat--düşman olarak. 

CEVİRİ 
Aklını zapteden kişi için akıl en iyi dosttur, fakat bunu başaramıyan 
kişi için akıl en büyük düşman olarak kalacaktır. 

ACIKLAMA 
Sekizli yoga uygulamasının amacı, insanın insanlık görevini yerine 
getirebi lmesi için aklını kontrol ederek bir dost haline getirmesidir. 
Akıl kontrol edi lmeksizin yapılan yoga uygulaması (yoga gösterisi) 
vakit kaybından başka birşey değildir. Aklını kontrol edemiyen kişi, 
daima en büyük düşmanıyla bir arada yaşar ve böylece gerek yaşamı 
gerekse görevi başarısızlığa uğrar. Canlı varlığın meşru konumu Yüce 
Tanrının emirlerini yerine getirmektir. Akıl zaptedilmemiş bir düşman 
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olarak kald ıkc a ,  k is i  sehvet in ,  öfkenin ,  h ı rs ın , yanı lg ının, vs .  
yaptı rımlarına hizmet etmek zorunda kal ı r. Fakat, akıl kontrol altına 
al ınd ığı zaman kiş i ,  herkesin kalbinde Paramatma olarak bulunan 
Tanrının Yüce Şahsının yaptırımlarına hizmet etmeyi gönü lden kabul 
eder . Gercek yoga uygu lamas ı ,  kiş inin kalbindek i Paramatma i le 
karşı laşmasın ı ve Onun yaptırımların ı  yerine get i rmesini gerektirir . 
Krşna şuurunu doğrudan kabul eden kişi , Tanrıya mükemmelen teslim 
olarak Onun yaptırımlarını kend il iğinden izler. 
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jitZitmanah pra.SZintasya 
paramiicma sanıahitah 

siıosna-sukha-duhkhesıı 
carhii manapan°wnayo/1 

jica-ZitmanLLh-ak l ı n ı  zaptetmiş ki şinin ; pra.Si'ıncasya-ak l ın.ı kontrol 
·e d e r e k  s ii ku na u l a ş m  ı s  k i ş i ;  parnma-Cıcma-Ustünruh; 
samı'ihiw /1- tamamen yak l a şm ı ş ;  füa-soğuk t a ;  ıısıw-sıcak; 
sukha-m u  t lu lu k ;  duhkhesıı-ve  r ah a t s ı z l ı k ;  tathii--<le-da; 
miina--0nur; apamanayoh-ve onursuzluk. 

ÇEVİR İ  
Aklını zapteden kisi sükuna kavuştuğu icin Üstünruha ulaşmış 
sayılır. Böyle bir insan icin mutluluk ve rahatsızlık, sıcak ve soğuk, 
onur ve onursuzluk birdir. 

ACIKLAMA 
Aslında her canlı V(lrlık, herkesin blhinde P(lr(lın;'"ıtına ı ılarak hulunan 
Tanrının Yi'ıce Sahsının yaptırımlarına uymaya niyetlidir. Fakat, akı l 
har i c i  yan ı l t ı c ı  enerj i tarafından sapt ır ı ldığı zaman, kiş i  maddi 
faa l iyet lerin ağına dolasır . Dolayıs ıyla, kişi aklını bir yoga s istemi 
vasıtasıyla kontrol altına aldığı zaman yoganın hedefine ulaşmış sayıl ır. 
Ki ş i  yüce yapt ı rıma uymal ıd ı r .  Kiş inin akl ı yüce doğa üzerinde 
sabitlestiği zaman o kişinin Yüce Tanrının yapt ırımlarını izlemekten 
başka bir seceneği kalmaz. Akı l  yüce bir yaptı r ımı kabul etmeli ve 
izlemel id i r .  Akl ı  kontrol e t menin etkis i ,  kiş inin Paramatma , veya 
Ustiin Ruhun yapt ı rımlarını kend i l iğinden yerine getirmesi olarak 
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görü lür. Cünkü Krşna şuurundaki kişi bu aşkın konuma bir an önce 
ulaşır .  Tanrıya adanmış bir kul mutluluk ve rahatsızl ık ,  sıcak ve 
soğuk, vs .  g ib i  maddi varoluşta karşılaşılan ikilemlerden etkilenmez. 
Bu mertebeye, sam&lhi,  yani "Yüce Tanrıya garkolmuşluk durumu" 
denir. 
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j 11ı'ina-vijfıı'ina-trpcı'i tmı'i 
küra-stho vijitendriyah 

yukta ity ucyate yogi 
sama-loştrı'isma-kancanah 

jı1ı'ina-edinilen bilgi ile; vijıwna-ve idrak edilen bilgi; tıpta-tatmin; 
armı'i--canl ı  varl ık; kütcı-sthah-ruhsal ortam; vijita-indriyah-kotrol 
edi len duygusa l l ık ; yuktah-benlik  idraki iç in uygun; iti-böylece; 
ı,ıcycıte-denir ;  yogi-mist ik ;  sama-denge ; loştra- çakı l  taşları ; 
asma-taş: kaıucınah-altın. 

CEVİRİ  
Kisi, edinmiş olduğu bilgi ve uyanışın faziletinden tam bir tatminiyet 
duyduğu zaman benlik-idrakinde yerleşmiş olduğu söylenir ve 
yogi (veya mistik) diye adlandırılır. Bu durumdaki kişi aşkınlık 
icindedir ve kendisini kontrol edebilir. Bir midye kabuğunu, taşı, 
altını ve herşeyi bir görür. 

ACIKLAMA 
Yüce Hakikati idrak etmeksizin edinilmiş olan kitap ,bilgisi h icbir işe 
yaramaz. Bu konu şöyle bel irti l ir: 

arah sri-krsna-niim&li 
rw bavec{

grahyam indriyaih 
sevonmukhe hi jihvadau 

svayam eva sphuraty adah 

"Maddi pisl iğe bu laşmış duyularıyla hiçkimse Srı Krşna'nın adının, 
suretinin, niteliğinin ve eğlencelerinin aşkın doğasını anlıyamaz. Kişi , 
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sadece Tanrıya aşkın hizmet vererek ruhsal bakımdan doyduğu zaman 
Tanrının adının, suretinin, niteliğinin ve eğlencelerinin aşkın doğası 
ona acıklanır." ( Bakti-rasiimrta-sindhu 1 . 2 . 234) 

Bagavad-gitii, Krşr:ıa şuuru bilimidir. Sadece basit dünyevi bir  eğitim 
ile hiçkimse Krşr:ıa şuruna sahip olamaz. Saf şuurlu bir insanla beraber 
olabi lmek iç in kişi yeterince talihli olmalıdır. Krşna şuurundaki kişi , 
Krşna'nın lütfu sayesinde bilgiyi idrak eder, cünkü bu kişi saf ve 
adanmış hizmet le tatmin olur .  Bu b i lg iy i  idrak eden kiş i  
mükemmelleşir. Aşkın bilgi i le  kişinin inancı sağlamlaşır, fakat sadece 
akademik bilgi i le kişi aldatılabi l ir ve bariz yalanlamalarla şaşkınlığa 
düşebi l ir . Kendis in i  gerçekten kontrol edebilen k işi uyanmış bir 
ruhtur, çünkü o, Krşr:ıa'ya teslim olmuştur. Bu kisi aşkındır ,  çünkü 
dünyevi tahsille hicbir ilgisi yoktur. Diğerleri icin altın kadar kıymetli 
olan dünyevi eğitim ve akl i  tahminler onun icin bir cakıl taşı veya 
bir midye kabuğundan daha değerli değildir. 

sııhrn-mitrary-udiisina
madhyastha-dveşya-bandhuşıı 

sadhıısv api ca papesıı 
sama-bııd&ıir visişyate 

sı.ı-hrt---<loğa l olarak iy i l ik d i leyenler; mitra-şevkatl i velinimetler; 
ari-düşman la r ;  udasina-kavgac ı l ar aras ındaki tarafs ı z l a r ;  
madhyastha-kavgac ı lar arasındaki arabu lucu lar ;  dveşya-haset 
edenler; b andhu ş ıı-ak raba l a r ,  veya  h ayı r d i l e y en l e r ;  
sJdhuşu- e rd e m l i y e ;  api-o l d u ğu k a d a r ;  c a-ve; 
papesu-günahkarla ra; sama-bııd&ıih-eşi t  zekaya sahip olmak; 
visişyate�ok i leri. 

CEVİRİ 
Hayır dileyen samimi insanları, şevkatli velinimetleri, tarafsızları, 
arabulucuları , haset edenleri, dostlarını, düsmanlarını, erdemlileri 
ve günahkarları esit gözle gören kişi ileride sayılır. 
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yogi yunjita satatam 
atmanam rahasi sthitah 

ekaki yata,cittatmii 
nirQ.Sir aparigrahah 

yogi-aşkın k iş i ;  yunjita-Krşı:ıa şuuruna konsantre olmal ı ;  
satatam-daimi;  atnıanam-kendisi ( vücudu, aklı ve  kendisi ) ;  
rahasi-t e n ha b i r  ye rd e ;  sthitah-çevre lenmiş bulunmak; 
ekaki-yalnız ;  yata,citta,atma-akli  bakımdan daima d ikkatl i ;  
nirasi�-başka birşeye cezbolrnaksızın; aparigraha�-sahip olma 
duygusundan özgür. 

CEVİRİ  
Aşkın kişi, vücudunu, aklı�ı ve benliğini hep Yüce Tanrı ile 
ilişki halinde tutmalı, tenha bir yerde yalnız yaşamalı ve her zaman 
aklını dikkatle kontrol etmelidir. Arzulardan, duygusallıktan ve 
sahip olma duygusundan hür olmalıdır. 

ACIKLAMA 
Krşr:ıa, Brahman, Pararnatma ·ve Tanrının Yüce Şahsı olarak farklı 
derecelerde idrak edilir. Krşı:ıa şuurunun anlamı, bilinçli bir şekilde 
her zaman T anrmın sevgi hizmetiyle meşgul olmak dernektir. fakat, 
sadece gayrişahsi Brahrnan'ı, veya kalpte yerleşik bulunan Ustün 
Ruhu idrak eden kişi yarım Krşı:ıa şuuruna sahiptir, çi.)pkü gayrişahsi 
Brahman, Krsna'nın ruhsal ısmıdır (nurudur) ve Ustün Ruh ise 
Krşı:ıa'nın her yere nüfuz eden bölümsel yayılırnıdır. Bu durumda, 
gayrişahsiyetçiler ve tefekkürcüler (meditasyoncular) dolaylı olarak 
Krşı:ıa şuurundadırlar. Doğrudan doğruya Krşı:ıa şuurunda olan kişi 
en üst seviyedeki aşkınlıktadır, cünkü böyle bir kul Brahman ve 
Paramatrna'nm ne olduğunu bilir. Mutlak Hakikat hakkındaki bilgisi 
mükemmeldir, fakat gayrişahsiyetçiler ve meditasyoncu yogilerin Krşı:ıa 
şuuru mükemmel değildir. 

Bununla beraber, eninde sonunda en yüksek mükemmelliğe 
ulaşabilsin diye burada öğretilenler belli amaçları doğrultusunda sürekli 
olarak uygu lanmalıdır. Aşkın kişinin yegane meşguliyeti aklını hep 



3 1 6  ÖZGÜN BAGAVAD-GITA 6. 1 0  

Krşna ile meşgul etmesidir . Kişi her zaman Krşna 'yı düşünmeli ve 
Onu bir an bile unutmamal ıdır. Akılın Yüce Tanrı üzerinde konsantre 
ed i lmesi durumuna samadhi, yani vecd denir. Bu konsantrasyona 
ulaşmak isteyen kiş i ,  tenha bir yerde yaşamal ı  ve harici nesneler 
tarafından rahats ız edi lmekten kac ın mal ıd ı r .  Ruhsal id rakini 
etki leyecek uygunlukları kabul etme .ve uygunsuzluk ları reddetme 
konusunda cok d ikkatli olmal ıd ı r. Ve mükemmel bir karar l ı l ık la ,  
sahip olma duygusu verebilecek olan baz ı  gereksiz maddi şeylerin 
pesinden koşmamalıdır. 

Kişi doğrudan doğruya Krşna şuurunda olduğu zaman bütün bu 
mükemmel l ikler ve önlemler mükemmelen uygu lanabil ir ,  cünhı 
mükemmelen Krşna şuurunda olmak demek, maddi sahiplenis 
olgusunun. cok az bir şansa sahip olduğu benl ik feragatinde olmak 
demektir . Sri la Rüpa Gosvami bu konuda şunları söylemiştir: 

aniiskrasya visayiin 
yatharham upayı.dıjacah 

nirbandhah krsna-sambanclhe 
yııkcmi1 vai�agyam ııC)'ate 

fJriipai'ıcikarayö. bııddhya 
hari-sambandhi-vasrıınah 

mı.ımııksııbhih pariryiigo 
. 

ı ıairö.gymiı palgı.ı karhyare 

"Hicbirşeye bağımlı olmayan, fakat aynı zamanda herseyi Krşna i le 
il işki l i  olarak kabul eden kişi sahip olma duygusundan hürdür. Diğer 
tarafta, Krşna i le olan i l işkisini bilmeksiz in herşeyi reddeden kişinin 
feragati (vazgeçişi ) tam deği ldir." ( Bakri-rasiimrra-sindhı ı  2 . 2 5 5 - 2 56 )  

Krsna şuurundaki kişi herseyin Krşna'ya ait olduğunu cok iyi bilir 
ve bundan dolayı özel mülkiyet duygusundan her zaman hürdür. Ve 
kendi kişisel c ıkarı icin hicbirşeyin peşinden kosmaz. Krsna suuruna 
uygun olan seyleri nas ı l  kabul edeceğini ve Krşna şuuruna uygun 
olmayan şeyleri nasıl reddedeceğini bil ir. O, maddi şeylerden daima 
muaftır, cünkü o, daima askındır ve Krsna şuurunda olmayan kişilerle 
hicbir işi olmad ığı icin her zaman yalnızdır . Bundan dolayı , Krşna 
şuurundaki kişi mükemmel bir )'Ogidir. 
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sucau dese pratişthapya 
sthiram asanam atmanah 

naty-ucchritariı nati-nicam 
cailajina-kusottaram 

tatraikagrnm manah krtva 
yata-cittendriya-kriyah 

upavisyasane yuiıjyad 
yogam arma-visuddhaye 
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sucau-ku t sa  l ye rd e ;  dese-toprak ;  pratişthapya-yerleştirmek; 
srhirnm-sık ı ; iisanam-oturak; atrnanah-kendis inin;  na-değil ;  
cıti--<le-da; ucchritam-yüksek; na-ne de; ati-de-da; nicam-alçak; 
cai/a-ajina-yumuşak bir bez veya geyik derisinin; kU.Sa-ve ku5a 
o t u ;  u ttaram-ör tü ;  tatra-orad a ;  eka-agram-pür d ikkatl e ;  
manalı-ak ı l ;  knva-yapmak;  yata-citta-akl ı  kontrol etmek;  
indriya-du yu la r ;  k1iyah-ve faa l i y e t l e r ;  upavisya-Dturmak; 
iisane-oturakta ; yuiıjyat-icra e tme l i ;  yogam-yoga u ygulamas ı ;  
atma-kalp; visııddhaye-berraklaştırmak için. 

CEVİRİ 
Kişi, yoga yapmak icin ıssız bir yere gitmeli ve yere kusa otu serip 
üzerini geyik derisi, veya yumuşak bir bezle örtmelidir. Oturma 
yeri ne cok yüksek, ne de cok akak olmalı ve kutsal bir yerde 
olmalıdır. Sonra, yogi buraya dik bir şekilde oturmalı ve aklını bir 
noktada sabitleştirip duyularını ve aklını kontrol ederek kalbini 
arıtmalıdır. 

ACIKLAMA 
Burada bahsi gecen "kutsal yer" hac yeri anlamında kullanılmıştır .  
Hindistan'da yogiler, aşkın kişiler, veya adanmışlar evlerini terkederek 
Prayaga, Mathura, Vrndavana, Hrşikesa ve Hardvar gibi kutsal yerlere 
giderek ıssız b ir  yerde, Yamuna ve Ganj gibi kutsal nehirlerin aktığı 
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bir yerde yoga yaparlar. Fakat, bu uygu lama öze l l ikle bat ı l ı l ar icin 
mümkün değildir. Büyük şehirlerdeki sözümona yoga okul ları maddi 
kar sağlamak bakımından başarılı olabi l ir, fakat bu oku l lar asl ında 
gercek bir yoga uygulaması için uygun yerler değildir. Kendisini kontrol 
edemiyen ve akl ı  rahats ı z  olan kiş i  meditasyon yapamaz. Bundan 
dolayı, BrhaıHUiradiya Pun'ina 'da bahsedi ldiğine göre, halkın genelinin 
kısa yaşaml ı ,  manevi idrakte yavaş ve her zaman ceş i t l i  endişeler 
tarafından rahatsız olduğu Kali-yuga'da ( ic inde bu lunduğumuz yuga, 
veya cağ)  en iy i  manevi idrak yolu ,  Tanr ın ın  kutsa l  i sminin 
zikredi lmesidir. 

harer nama harer nama 
harer namaiva kevalam 

kalaı.ı nasti eva nasti etıa 
nasti eva gatir anyatha 

" Bu kavga ve riyakarlık cağında tek kurtu luş yolu Tanrının kusa! 
isminin z ikredi lmesid ir . Baska yolu yok. Baska yolu yok. Başka yolu 
yok ."  

1 3 - 1 4  
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samaıi1 kZi.ya-siro-grivaın 
diirn-yann aca/aıi1 sthira/ı 

sampre
-
ksya nö.sikagraın st;t1ıi1 

disas canat 1alokayan 

/)rtısiinrarma. t 1igaw-bhir 
lm1hnwcari-vrate sthiw/ı 

mmw/ı saınwım-ya nwc-ci rto 
)' ı ıkttı iisiimmit-pi!rnh 

samanı-d ü z ;  kı:l)•a- vüc u t ;  simh-kafa ;  grit 1t1m-v e boyu n ;  
darayan- t u t m a k  ; ilcalmn- h a r  e k e  t s i z ;  srhirnlı--durgun;  
Stımpreks)'tı-bakrnak; nt!sika-bumun ; cıgrnm-ucuna; wam-kendi ;  
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disalı-h e r  t a ra ft a ;  ca- d e -d a ;  anavalokayan-bakmamak; 
/Jra.Santa-tahrik o lmad an ;  atma-akı l ;  vigauı-bhih-korkusuz; 
brahmacari-vrate- b e  k a r l ı k  y e m i n  i nd e ;  sthiuıh-bulunan; 
manah-akıl; samyamya-tamamiyle zaptetmek; mat-Bana (Krşr:ıa) ;  
cituıh-aklını konsantre· eden; yukuıh-gerçek yogi; asiuı-oturmalı; 
mat-Beni; parah-nihai kazanç. 

CEVİRİ 
Kişi, vücudunu, boynunu v.e kafasını dik ve düzgün bir çizgi 
halinde tutmalı ve sarsılmaz bir iradeyle gözlerini burnunun ucuna 
dikmelidir. Kişi, bu durumda rahatsız olmadan ve zaptedilmiş bir 
akılla, korkudan uzak ve cinsel duygulardan hür olarak Beni 
medite etmeli ve Beni yaşamın en yüce kazancı yapmalıdır. 

ACIKLAMA 
Yaşamın en yüce kazancı ,  dön kollu Yişı:ıu suretinde her canlı varlığın 
kalbinde Paramatma olarak bulunan Krşı:ıa'yı bilmektir. Yoga işlemi, 
Vişı:ıu'nun bu yerel suretini keşfetmek ve görmek amacıyla uygulanır, 
başka bir amaç için değil. Yerleşik Vişnu-mürti, kişinin kalbinde 
oturan Krşı:ıa'nm tam temsilcisidir. Bu Vişnu-mürtiyi idrak etmek 
icin yoga yapmıyan kişi sahte bir yoga uygulaması içindedir ve kesinlikle 
vaktini boşa harcamaktad ır.  Kalpte bulunan bu Viş�u-mürtiyi 
farketmek için kişi c insel yaşamdan tamamiyle uzak durmalıdır ve 
bunun için evinden ayrılarak ıssız bir yerde yalnız yaşamalı ve yukarıda 
tarif edilen yoga pozisyonunda oturmalıdır. Kişi, her gün evinde veya 
başka bir yerde cinsel yaşamdan zevk alıp sonra yoga derslerine katılarak 
yogi olamaz. Bunun için kişi aklını kontrol etmeli ve cinsel yaşamın 
başı çektiği her türlü duyusal zevklerden uzak durmalıdır. Büyük 
bilge Yajnavalkya tarafından yazılan bekarlığın kurallarında şöyle 
denir: 

karnı.ana manasa vaca 
sarvavasthasu sarvada 

sarvatra maithuna-tyago 
brahmacaryam pracaksate 

"Brahmacarya yeminin amacı, her yerde, her koşul altında ve her 
zaman, akılda, konusmada ve calısmada kisinin cinsel müsamahadan 
uzak durmasına yardımcı olmaktır." Cinsel müsamaha içinde olan 
hickimse doğru bir yoga uygulaması yapamaz. Bunun için, brahmacarya 
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i lkeleri  c inse l  ya�am hakkında h icbirşeyin b i l inmed iği cocukluk 
devresinde öğretil ir .  Çocuk lar beş yaşındayken gııru-ku laya, veya 
manevi  öğretmenin bulunduğu yere gönderi l i r  ve öğretmenleri bu 
cocukları brahmacari olmaları icin sıkı bir disiplin altında eğitir. Gerek 
dJıyana, gerek jiıiina, veya bakti olsun, bu uygulama olmaksızın hickimse 
hicbir yoga türünde i lerleme kaydedemez. Sadece eşiyle c insel i l işkide 
bu lunarak ( bu da kura l lara göre yap ı l ı r )  evl i l i k  hayat ın ın şart ve 
kura l larını i z leyen kiş i  de aynı zamanda bir brahmaciirid ir .  Bu gibi 
k ıs ı tlanmış şartlar alt ında yaşıyan evli brahmacii1iler ,  bakti okuluna 
kabul edilebi l irler, fakat ji1iina ve dfıyaruı okul larına kabul edi lmezler. 
H icbir uzlaşmaya varmaksızın c insel yaşamdan tamamen uzak durmayı 
şart koşarlar. Bakti oku lunda ise ,  evl i  brahmacö.riler kontrol lü bir 
c insel yaşam şartı i le kabul edi l irler, çünkü bakti-yoga s istemi çok 
güdü olduğu ic in k iş i ,  Tanrıya hizmet etmekle meşgu l olarak c insel 
yaşamın cekic i l iğinden uzaklaşır. Bagavad-gitö. 'da bu konu hakkında 
şunlar belirt i l ir: 

1 ıişaya vinivartante 
niriiharnsya dehinalı 

rascı-vmjaıiı raso 'py asya 
paraıiı drsrva nivartate 

Diğerleri kend i ler ini duyusal zevklerden uzak tutmaya zorlarken, 
Tanrıya adanmış kişi , ald ığı  yüce tattan Jolay ı duyusal zevklerden 
kend i kendine uzaklaşır. Tanrıya adanmıs kişiden başka hickimsenin 
bu yüce tattan haberi yoktur. 

Vigarcı-bhih sözcüğü "k i ş i  tamamiyle Krsna şuurunda olmadan 
korkusuz olamaz" anlamına gelir . Koşul lanmış ruh, Krşna i le olan 
ebedi i l işkisini unutmuş olan baştan cıkmış hafızası yüzünden korku 
i c inded i r. Bö.ga1 ıa cam ( 1 1 . 2 . 3  7 )  bu konuda  söyle der :  baycım 
d1ıi tiyabhinivcscı tcıh S)1ö.d isöd apewsya viparyayo 'smnilı . Krşna şuuru 
korkusuzluk icin yegane zemind ir . Bundan dolayı ,  Krsna şuurundaki 
kiş i  i c in  mükemmel  bir yoga uygulaması mümkündür .  Yoga 
uygu lamasın ın nihayi amacı Tanrıy ı  kend i icimizde görmek olduğu 
ic in,  Krşna şuurundaki kiş i  en iyi yogid ir. Burada bahsed i len )·ogcı 
i lkeleri bazı popüler )'Ogcı okul larının i lkelerinden farkl ıdır .  
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yui>ıjann evaın sadatmiinaın 
yogi rıiyata-miinasah 

santim nirvana-paramiim 
mat-samstham adhigacchati 
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yufıjan-uygulamak; evam-yukarıda bahsedildiği gibi; sada---daima; 
atmanam-vü c u t ,  akı l  ve ruh; yogi-mistik aşkın kişi ;  niyata
miinasah- ıs l a h  e d i lmis  b i r  ak ı l l a ;  siintim-bar ı s ;  nirviina
parama�-madd i var olu.şun durması ;  mat-saınstham-�uhsal seina 
(Tanrının kral l ığı ) ;  adhigacchati-ulaşır. 

CEVİRİ 
Vücudunu, aklını ve faaliyetİerini sürekli olarak kontrol altında 
tutan mistik ve aşkın kişi, aklı düzene girmiş bir şekilde maddi 
varoluşu b ırakarak Tanrının krallığına (KrşQ.a'nın yurduna) 
ulaşır. 

ACIKLAMA 
Yoga yapmaktaki en yüksek ·kazanc , burada acık bir şekilde izah 
edi lmektedir. Yoga uygulaması herhangibir maddi cıkar sağlamak için 
deği ld ir ,  aksine her türlü maddi var oluştan vazgeçmek içind ir .  
Sağlığını gel iştirmek ic in, veya herhangibir maddi mükemmellik 
edinmek için yoga yapan kişi Bagavad-gita'ya göre yogi değildir. Maddi 
varoluşa boşvermesi,  k işinin sadece hayal i  birşey olan "hiçliğe" 
girmesini gerektirmez. Tanrının yaratmış olduğu hiçbiryerde hiçlik 
diye birşey yoktur. Maddi varoluşun bırakılması, kişinin, Tanrının 
yurdu olan ruhsal semaya girmesini sağlar. Tanrının yurdu Bagavad
gitö'da açıkça tasvir edild iği gibi ,  güneşe, aya ve elektriğe ihtiyac 
duyu lmayan bir yerdir. Ruhsal krallıktaki bütün gezegenler, maddi 
evrendeki güneş gibi kendiliğinden aydınlıktır. Tanrının krallığı her 
yerdedir, fakat ruhsal sema ve orada bulunan gezgenlere param dama, 
yani yüce yurtlar denir. 

Rab Krşna'yı anlama konusunda mükemmelliğe ulaşmış olan tam 
bir yogi, burada Tanrı tarafından açıkça belirtildiği gibi ( mat-cittah , 
mac-parah , mat-sthanam )  gercek barışa u laşabilir ve sonunda, Goloka 
Vrndavana olarak bilinen Tanrının Yüce yurdu Kçşnaloka'ya gidebilir. 
Bu konu Brahma-samhita'da şöyle bel irt i l ir: goloka eva nivasaty 
akhiliitma-bütah: Tanrı ,  Goloka ismindeki yurdunda daimi olarak 
bulunmakla beraber, Herşeye Kadir ruhsal enerj i leri vasıtasıyla, yerel 
Paramatma ve herşeye nüfuz eden Brahman olarak da tezahür eder. 
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Krşna'y ı  v e  Onun bütün yayı l ımı olan Viş11u 'yu doğru olarak 
anlamıyan hickimse Tanrının ebed i yurduna (Goloka Vmdavan ) 
giremez, veya ruhsal semaya ( Vaikuntha'ya) ulaşamaz. Bundan dolayı , 
Krşna şuuru i1e çal ışan kişi mükemme l bir yogidi r, cünkü aklı  her 
zaman Krşna'nın faal iyetleriyle meşguldür ( sa vai manah krşna
padaravindayoh) . Vedalar' dan ( Svetasvatara U panisad ) şunu öğreniriz, 
tam eva vidiwati mrt)' t tm eti : "Kişi sadece Tanrının Yüce Şahsı Krşna'yı 
anlıyarak doğum ve ölüm döngüsünden kurtulabilir. " Birbaşka deyişle,  
yoga sisteminin mükemmel l iği, saf insanları aldatmak için yapı lan 
birtakım sihirbazlık numaraları, veya cimnastik gösterileri değil, maddi 
varoluştan hür olmaktır. 
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niity-asnatas tıı yoga 'sti 
ıw caikiintam anasnaccılı 

na cati-svapna-silasya · 
jögrato naiva cmjııruı 

ıw-asla; ari-cok fazla ;  asruırah-yiyen kişi ; tu-fakat; yogah-Yüce 
Tanr ıy la  temas kurmak; asri-orada ;  ıw-ne d e ;  ca--de-da; 
ekilntam-fazlasıyla; anasnatah-yemeden dunmık; rw-ne de; ca--de
da ; ati--cok fazla ;  svapna-silasya-uyuyan kisi ;  jilgratah -veya cok az 
uyuyan kişi ; rw--deği l ;  e{ıa-hic; ca-ve; aıjıına-Ey A rjuna. 

CEVİRİ 
Cok az veya cok fazla yiyen, çok az veya cok fazla uyuyan kişinin 
yogi olabilmesi mümkün değildir, Ey Arjuna. 

ACl KLAMA 
Burada yogiler icin dengeli  bi� uyku ve perhiz önerilmektedir. Faz la  
yemekten kas ı t ,  ruh ve vücudun bir  arada tutulması ic in gerekl i  
olandan daha fazlasını yemektir. insanların hayvanları yemesine hic 
gerek yoktur, çünkü yeterince yeni len tahı l ,  sebze, meyve ve süt 
insanın beslenmesi icin yeterl id ir.  Bagavad-gitil'ya göre, bu gibi  
yiyecekler erdem haline aittir. Hayvansal gıda cehalet halinde olanlar 
icindir. Bundan dolayı ,  hayvansal gıda yiyen, a lkollü içki ve sigara 
içen ve Krşna'ya sunulmamış yiyecekler yiyenler, pis seyler yedikleri 
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için günahsal tepki lerden acı çekmek zorunda kalırlar. Buiijate te tv 
aghariı papa ye pacanty atma-karanat. Duyularını memnun etmek için 
/İyen, veya kendi zevki için yemek pişiren ve pişirdiği yemeği Krşı::ıa'ya 
sunmayan kişi sadece günah yemiş olur. Günah yiyen ve kendi 
rızkından fazlasını yiyen· kişi yoga yapamaz. En iyisi, kişinin Krşı::ıa'ya 
sunulmuş olan yiyeceklerin artıklarını yemesidir. Krşr:ıa şuurundaki 
kişi ilk önce Krşı::ıa'ya sunulmamış olan hiçbir yiyeceği yemez. Bundan 
dolay ı ,  sadece Krşı::ıa şuurundaki kiş i  yoga uygulamasında 
mükemmelliğe ulaşabilir. Suni olarak kendisini yemeden içmeden 
kesen kişi, kendi icat ettiği şahsi bir oruç ve yoga uygulaması içindedir. 
Krşna şuurundaki kişi, kutsal metinlerde belirtildiği ve tavsiye edildiği 
şekilde oruç tutar. Kendisinden istenilenden fazla oruç tutmaz veya 
yemez, ve böylece yoga yapmaya elverişli bir halde olur. Faz lasıyla 
yemek yiyen kişi uyku sırasında çok fazla hayal görür ve gerektiğinden 
fazla uyumak zorunda kalır. Kişi, günde altı saatten fazla uyumamalıdır. 
Yirmidört saat içinde altı saatten fazla uyuyan kişi kesinlikle cehalet 
hal inden etkilenir. Cehalet halindeki kişi tembeldir ve fazla uyuma 
eğilimi içindedir. Bu haldeki kişi yoga yapamaz. 
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yuktahara-viharasya 
yukta-ceşçasya kannasu 

yukta-svapniivabodJıasya 
yogo bhavati duhkha-ha 

yukta-ı s l ah  ed i lmiş ; ahara-yemek ;  viharasya--dinlenmek; 
yııkta-ı s l ah edi lmi ş ;  ceşçasya-bakım i ç in ça l ı şan k i ş i ;  
karmasu-görevlerini yerine getirmekte; yukta-ıslah edilmiş; svapna
avabodhasya-u yku ve u yanık l ı k ;  yogah-yoga uygul amas ı ;  
bavati--olur; duhkha-ha-kaybolan sancılar. 

CEVİRİ 
Beslenmek, uyumak, üreme.k ve çalışmak gibi alışkanlıklarını 
kontrol altında tutabilen kişi, yoga yaparak maddi acılarını en aza 
indirebilir. 
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ACI KLAMA 
Vücudun iht iyacları olan yemek, uyumak, savunmak ve ciftleşmekte 
aşırıya kacmak yoga uygulamasında gelişmeye engel oluşturur. Yemek 
sözkonusu olduğunda, kişi sadece kutsanmış yiyecek prasadam yiyerek 
yemek ihtiyacını kontrol altında tutmuş olur. Bagavad-gitZi 'ya ( 9.26) 
göre, sebze ler, meyveler, tahıllar, ç icekler, süt, vs. Tanrıya sunulabi l ir. 
Krşı�a şuurundaki kiş i  bu yol la, insan yoğaltımı icin olmayan, veya 
erdem kategor i s inde  o lmayan y i yecek ler i  kabu l etmemeye 
kend i l iğ inden a l ı şmış o lur .  Uyu mak sözkonusu olduğunda, Krşna 
suurundaki kiş i ,  Krşna şuurundaki görevlerini yerine getirmeye her 
zaman haz ırdır ve böylece gereksiz uyku i l e  gecen her anı büyük b ir 
kayıp olarak niteler. Avyarw-kalawam; Krşna şuurundaki kişi ,  Tanrıya 
hizmet etmeden gecird iği her dakikayı büyük bir kayıp olarak niteler. 
Bu bakımdan, uyku i l e  gec i rdiği süreyi en aza indir ir .  Bu konuda 
ömek gösteri lebi lecek kişilerden biri de, KrŞDa'ya sürekli olarak hizmet 
ettiği ic in günde iki saat uyu yan ve hatta bazen o kadar da uyumayan 
Sr i la  Rüpa Gosvami 'd ir. Tanrın ın  kutsal ismini günde ücyüzbin defa 
zikreden Haridas Takur, z ik irini  b it irmeden önce ne prasiidam yer, 
ne de uyurdu. l �  sözkonusu olduğu zaman, Krşna şuurundaki k isi 
Krşna i le i l işk i l i  olmayan hicbir işi yapmaz ve bundan dolayı calışmas ı 
daima kontrol altındadır ve duyusal memnuniyetten uzaktır. Duyusal 
memnuniyet sözkonusu olmadığı icin, Krsna suunındaki kisinin maddi 
şeylerden zevk alacak boş vakti yoktur. Bu haldeki k is i ,  cal ışmada, 
konuşmada, uykuda, uyanıkl ıkta ve diğer vücutsal faal iyetlerde kontrol 
ic inde o lduğundan herhangibir madd i derde uğraması sözkonusu 
olmaz. 
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ycıda viniya ta riı cicram 
iicman)' c� ıiivarischacc 

nis/Yl·/wh sarva-kiiı�1cbh)10 
yııkra icy ı.ıcymc radii 

yada-ne zaman ;  viniyaram-öze l  o larak d i s ip l ine sok u l muş ;  
citram-ak ı l  ve  faa l iyet ler i ;  iitmani-aşkınl ıkta; e va-kesinl ik le ;  
avatisthate-çevre lenir; nisprhah-arzudan yoksun; sanıa-her çeşit ;  
kamebhyah-maddi  d u yu ta tm in i yet i ;  yı.ıktah-yoga 'da i y icene 



6. 1 8  325 

yerleşmiş; iti-böylece ; ucyate---denir ; tada---o sırada. 

CEVİRİ 
Yoga yaparak akli faaliyetleri�i disipline sokan ve her türlü maddi 
arzudan uzak olarak aşkınlıkta yerleşen yogi, yogada iyicene 
yerleşmis demektir. 

ACIKLAMA 
Yoginin faaliyetleri, c inselliği� başı çektiği her türlü maddi arzudan 
uzak olması ile sıradan beşerlerin faaliyetlerinden ayrılır. Mükemmel 
bir yogi akli faaliyetlerin de öylesine bir di�ipline girmiştir ki herhangibir 
maddi arzu tarafından rahatsız edilemez. Srimad-Bagavatam'da (9.4. 1 8-
20 ) be l irt i ldiği  g ibi ,  Krşna şuurundaki kişi ler bu mertebeye 
kendiliklerinden ulaşırlar. 

sa vai maruıh krşna-padaravindayor 
vacariısi vaikuntha-gunanuvamane 

karau harer mandira-marjanadişu 
srutiriı cakaracyuta-sat-kathodaye 

mukunda-lingalaya-darsane drsau 
tad-bhrtya-gatra-sparse 'nga-sangamam 

ghranarn ca tat-pada-saroja-saurabhe 
srimat-tulasya rasanariı tad-arpite 

padau hare� kşetra-padanusarparye 
siro hrşikesa-padiibhivandane 

kamariı ca dasye na tu kama-kamyaya 
yathottama-sloka-janiisraya ratih 

"Kral Ambarişa, aklını önce Rab Krşna'nın nilüfer ayakları ile meşgul 
ett i ,  sonra b irbiri ardına söylediği sözlerle di lini Tanrının aşkın 
faaliyetlerini tasvir etmekle meşgul etti, ellerini Tanrının tapınağını 
temizlemekle meşgul etti, kulaklarını Tanrının faaliyetlerini duymakla 
meşgu l etti ,  gözlerini Tanrının aşkın suretlerini görmekle meşgul 
ett i ,  vücudunu Tanrıya adanmış kul lara dokunmak ile, bumunu 
Tanrıya sunulmuş nilüfer çiçeklerini koklamak ile, di l ini Tanrının 
nilüfer ayaklarına sunulmuş olan tulasi yapraklarını tatmak i le ,  
bacaklarını Tanrının tapınaklarına ve hac yerlerine yürümek i le ,  
başını Tanrıya secde etmek i le ,  ve arzularını Tanrısal görevi yerine 
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getirmek ile mesgul etti. Bütün bu aşkın faaliyetler adanmış saf kullara 
yakışır." 

Bu aşkın mertebe, gayrişahsiyetçi yolu izliyenler icin nesnel bir 
ifade taşımıyabilir , ancak Maharaj Ambarış'in yukarıda anlatı lan 
meşguliyetlerinde acıkça görüldüğü gibi, bu faaliyetleri yapmak Krşı:ıa 
şuurundaki kişiler icin oldukca kolaydır. Akıl , daimi bir hatırlama 
içinde Tanrının nilüfer ayaklarında sabitleşmedikçe bu gibi aşkın 
meguliyetlerde bulunmak hic te kolay deği ldir . Bu bahsedilen 
faa liyetlere, Tanrıya adanmış hizmette arcana denir ve bu sözcük 
"bütün duyu organlarının Tanrıya hizmet amacıyla kul lanılması" 
anlamına gel ir. Duyular ve akıl meşguliyet talep ederler. Ve bundan 
vazgecmek kolay ve pratik birşey değildir. Bundan dolayı, halkın 
gene l i  ve öze l l ik le feragat hal inde olmayanlar ic in, yukarıda 
bahsedildiği gibi duyuların ve aklın aşkın bir meşguliyet icine sokulması 
Bagavad-gita'da yııkta olarak bil inir ve bu, mükemmel bir aşkınl ık 
gdiştirme yöntemidir. 
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yathii dipo ni�;iita-stho 
nengate sopama smna 

yogino yata-cittasya 
yıdıjaw yogam amuınah 

yathii-olarak; dipah-lamba; nivata-sthah-rüzgarsız yerde; na-olmaz; 
fr1gace-titremek; sa-bu ; ııpama-mukayese ; smrra-düşünülür; 
yoginah- yog ı  n i n ;  )'ata-ciwısya- a k  l ı nı kon  t r o l  e d e n ;  
yııi1jatah- s ü  r e  k l i o l a  r a  k me şgu l ;  )'Ogam-meditasyonla; 
acmanah-aşkınlık icinde. 

CEVİRİ 
Rüzgarsız yerde mum alevinin titrememesi gibi , aklını kontrol 
eden aşkın kişi de sarsılmaz bir konsantrasyon ile aşkın benliği 
üzerinde meditasyon yapar. 

ACIKLAMA 
Daima aşkınlığa garkolmuş bir halde rahatsız olmaksızın ibadet ettiği 
Yüce Tanrının tefekküründe olan Krşna şuurundaki kişi , rüzgarsız 
yerde yanan mum alevi gibi titremez. 
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yatroparamate cittariı 
nirnddhariı yoga-sevaya 

yatra caivatmaniitmanariı 
pa5yann atmani tuşyati 

sukham atyantikariı yat tad 
bwidhi-grahyam atindriyam 

vetti yatra na caivayariı 
sthita5 calati uıttvauıh 

yariı labdhva caparariı labhariı 
manyate nadhikariı uıuıh 

yasmin sthito na duM/ıena 
gurwµipi vicalyate 

tariı vidyad du�kha-samyoga
viyogariı yoga-sariıjiütam 

327  

yatra-bu tür şeylerin olduğu o gibi durumlarda; upar�mate--durur 
(cünkü k iş i  aşkın mutluluğu duyumsar) ;  cituım-akli faaliyetler; 
niruddham-maddeden uzak durmak; yoga-sevaya-yoga yaparak; 
yatra-olduğu;  ca-de-da ;  eva-kesinlikle; armana-saf akı l la ;  
atmanam- b e n l i k ;  pa5yan-konumunu i d r a k  e t m e k ; 
litmani-benl ikte ; tuşyati-tatmin o l u r ;  sukham-mutluluk; 
atyantikam-yü c e ;  yat-olan; ta t-o ; buddlıi-zeka i l e ;  
grahyam-y a k l aş ı l  a b i l i r ;  atindriyam- a ş k ı n ;  vetti-bilen; 
yatra--olduğu yerde; na�asla; ca--de-da; eva-kesinlikle; ayam-o; 
sthi�- i ç i nd e ;  calati-hareke t ede r ;  tattv�-hakikatten; 
yam-ol an ;  labdhva-ulaşarak; ca-de - da ;  aparam-bir d iğer ;  
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lahham--kaza ı ıc ;  manyare-düşünür ; nlı-as l a ;  adJıiklmı----daha ; 
rawh-ondan;  yasmin-ic inde olan;  sthitah-çevre lenmis olmak; 
na-asla ;  duhklıena----dertlerle ; guruna api-çok zor olmasın a karşın; 
vicalyace-sarsı l ı r ;  t a m - o ; vid)•at- b i  i m e  1 i s i n ;  duhkM
sariıyoga-mad d i  t emas ın  d e rt l e r i n i ; viyogam- i mh a ;  yoga
sariıjni tam-yogada vecd denir. 

CEVİRİ 
Samadhi, veya vecd denilen �ükemmellik safhasında, kişinin aklı, 
yoga uygulaması i le  maddi zihinsel faaliyetlerden tamamen 
alıkonulur. Bu mükemmellik, kişinin saf bir akıl ile benliğini görme 
yeteneği ve kendi benliği içinde zevk alarak sevine duyması ile 
karakterize edilebilir. Bu sevindi durumda, kişi askın duyuları ile 
idrak e ttiği s ınırsız ve askın bir mutluluk duyar. Bu hal i  
duyumsayan kişi bir daha hakikatten uzaklaşmaz ve bunu 
kazandıktan sonra bundan daha büyük bir kazanc olmadığını 
farkeder. Bu konumda bulunan kişi en büyük zorlukların icinde 
bulunsa bile sarsılmaz. Bu ise, maddi i liskiden kaynaklanan bütün 
dertlerden tam anlamıyla hür olmak demektir. 

ACIKLAMA 
Kis i  yoga yaparak maddi ka�ramlardan yavas yavaş kopar .J 'oga 
i lkesinin i lk  karakteristik öze l l iği budur. Bundan sonra ,  benliği Ustün 
Benl ik le  tanımlama end işesi olmaksız ın ,  )'Oginin askın ak ı l  ve zeka 
i le Ustün Ruhu idrak etmesi demek olan smnö.dhi ,  veya vecd hal ine 
girmesi ge l i r . Yoga uygulaması az cok Patafı.j a l i  sisteminin i l keler i  
t'ızerine kuru ludur. Bazı  otori tesiz yorumcu lar ,  b i reyse l ruhu Ustün 
Ruh ile bir l ikte tanımlamaya cal ış ır lar ve monistler de bunun özgürlük 
olduğunu sanırlar, fakat yogadaki Patafı.jal i  sisteminin gercek amacını 
anlamazlar. Patafı.ja l i  s isteminde aşkın  zevk kabu l ed i l ir, fakat b i rl ik  
teoris ini tehl ikeye sokacağından korktukları ic in monistler bu aşkın 
zevki  kabul e tmezler .  B i lgi ve bi len ik i lemi  ik i lemc i o lmayanlar 
tarafından kabu l edi lemez, fakat burada aşkın  zevkin aşkın duyu lar 
tarafından idrak edi ld iğ i  kabul  edi lmekted ir .  Ve bu durum, yogt1 
s i s te m i n i n  meşhur  savunuc usu Patafı.j a l i  Mun i  ta rafı ndan 
onaylanmışt ır .  Bu  büyük lıi lge , ünlü )'Oga-s ı:i trn 's ı nda  ( 3 . 3 4 )  bunu 
şöy le  a c ı k l am ı ş t ı r : ınınısö.rcha-sılnyö.nö.ın gımt'inö.ın praciprastwah 
kai1ıal)1aın sı ;arı:ipa-pratisthö. vö. cici-saktir i r i .  

Bu citi-sakti, yani " icsel güc" aşkınd ı r .  Pıınısörtha sözcüğü, "madd i 
dindarl ık ,  ekonomik gel işme, duyu memnuniyeti ve sonucta Tanr ıy la 
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bir olmaya teşebbüs etmek" anlamına gelir. Bu Tanrıyla bir olma 
kavramına monist ler tarafından kaivalyam adı veri l ir .  Fakat ,  
Patafija li 'ye göre bu kaivalyam, canlı varl ıklara meşru konumlarını 
idrak ettiren içsel veya aşkın güçtür. Rab Çaitanya'nın sözlerinde ise 
bu duruma ceto-darpana-marjanam, yani akl ın saf olmayan aynasının 
temizlenmesi denir. Bu "temizlenme" esas özgürlüktür, yani bava maha
davagni-nirvapanamdır .  Nirvana teorisi de bu i lke i le i l işkilidir . 
Bagavatam'da ( 2 . 1 0 .6)  buna svarüperµı vyavastitih denir. Bu durum, 
Bagavad-gita 'nın bu maddesiyle onaylanır. 

Nirvanadan soma, yani maddeyi terk ettikten soma, Tanrıya 
sunulan adanmış hizmet, yani ruhsal faaliyetlerin tezahürü gelir. 
Bagavatam'a göre, svarii.pena vyavasthitih, yani "canlı varlığın gerçek 
yaşantısı budur". Maya, yani yanılgı, maddi iltahaplanma tarafından 
k irleti lmis bir ruhsal yaşam durumudur. Bu maddi iltahaplanmadan 
kurtu luş, canlı varl ığın özgün ebedi konumunun tahrip edilmesi 
anlamına gelmez. Patafijali bunu şu sözleriyle kabul etmiştir: kaivalyariı 
svarıtpa-pratiştha va citi-saktir iti . Bu citi-sakti, yani aşkın zevk gerçek 
yaşamdır. Vedanta-sütra ( l . l . 1 2 ) bunu şöyle onaylar: anandan-mayo 
'bhyasat. &ı aşkın zevk yoganın en yüce kazancıdır ve adanmış hizmetle, 
yani bakti-yoga ile kolaylıkla kazanılabilir. Bakti-yoga, Bagavad-gita 'nın 
Yedinci Bölümünde detaylarıyla izah edilir. 

Bu bölümde izah edildiği gibi, yoga sisteminde samprajiiiıta-samadhi 
ve asamprajnö.ta-samadhi vardır .  Kişi ,  çeşitli felsefi araştırmalar 
sonucunda aşkın konuma ulaşt ığı zaman samprajnö.ta-samadhi'ye 
ulaşmış olur. Asamprajnö.ta-samö.dhide ise, kişi duyu lardan türeyen 
her çeşit mutluluğa aşkın bir hale geldiği için dünyevi zevkle artık 
hicbir il iskisi kalmaz. Bu aşkın konumda yerleşen yogi bir daha asla 
sars ı lmaz. Bu konuma ulaşamıyan yogi başarısız olarak görülür. 
Günümüzde ceşitli duyusa l  zevkleri içeren yoga uygulamaları kendi 
kendini yalanlayıcı nitel iktedir. Cinsel ilişki ve sarhoşluğu tölere 
eden bir yogi soytarıdır. Siddhilerin (mükemmelliklerin) cazibesinde 
olan yogiler bi le yoga uygulamasında mükemmelliğe ulaşamamıştır. 
Bu maddede bel irtildiği gibi, eğer yogiler yoganın yan ürünlerinin 
cazibes ine kapı lmış larsa mükemmellik mertebesine ulaşamazlar. 
Yoganın cimnastik gösterilerine, veya siddhilere ilgi duyanlar, yoganın 
amacının bu yolda yitirildiğini iyi bilmelidirler. 

Bu cağda yapılabi lecek en iyi yoga uygulaması ,  kişiyi şaşkınlığa 
sürüklemiyen Krşna şuurudur. Krşr:ıa şuurundaki kişi, meşguliyetinden 
büyük bir mutluluk duyduğu icin başka bir mutluluğun peşinde koşmaz. 
Ozellikle bu riyakarlık çağında hatha-yoga, dhyana-yoga ve jiiiına-yoga 



330  ÖZGÜN BAGA VAD-GIT A 6.24 

uygu laması oldukca zordur, fakat kamuı-yoga, veya bakti-yoga 
uyygulaması o kadar zor değildir. 

Maddi vücut var oldukça yemek, uyumak, savunmak ve üremek 
gibi vücutsal talepler de olacaktır. Fakat, s3f bakti-yogada, veya Krşı::ta 
şuurunda olan kişi ,  vücutsal taleplerle karşı laştığı zaman duyuları 
tahrik olmaz. Bunun yerine, yaşamdaki ana gereksinimleri kabul ederek 
kötü pazarlığı iyiye kul lanır ve Krşna şuurunda aşkın mutluluktan 
zevk alır. Bu kişi , kaza, hastalık, kıtlık, ve hatta en yakın akrabasının 
ölümü gibi olaylar karşısında hissiz kalır, fakat Krşna şuurunda, veya 
bakti -yogadaki görevlerini yerine getirmek icin sürekl i  tetiktedir. 
Kazalar onu görevini yapmaktan asla al ıkoyamaz. Bagavad-gitii'da 
( 2 . 1 4 ) bel irt ildigi gibi, agamapayino 'nityiis tarils titikşasva bharata. Bu 
kişi bu gibi felaketler karşısında metin davranır, çünkü bu gibi şeylerin 
gelip gecici olduğunu bilir ve bu gibi olaylar onu görevini yapmaktan 
al ıkoyamaz. Bu yolla, yoga uygulamasındaki en yüce mükemmell iğe 
ulaşır. 

24 
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sa niscayena yoktavyo 
yoga 'nirvinna-cetasa 

sari.kalpa-prabhavan kamams 
tyakcva sarvan a5esatah 

manasaivendriya-gramam 
viniyamya samantatah 

sah-o; niscayena-tam bir kararl ı l ıkla; yoktavyah-uygulanmalı ; 
yogah-yoga sistemi; anin;inna-cerasa-sapmaksızın; sari.kalpa-akli 
tahm inler ;  prabhavan-doğmuş olan;  kaman-maddi arzu lar ;  
tyaktva-vazgecmek; sarviin-hep; a5esacah-tamamen; manasii-akıl 
i l e ;  eva-kes in l i k l e ;  indriya-griimam-d u yu tak ı m l a r ı ;  
viniyamya-ıslah etmek; sanuıntatah-her taraftan. 

CEVİRİ 
Kişi büyük bir kararlı lık ve inanda yoga yapmalı ve yoldan 
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cıkmamalıdır. Kişi, akli tahminlerden kaynaklanan bütün maddi 
arzulardan istisnasız olarak vazgeçmeli ve böylece aklının yardımıyla 
her taraftaki duyularını kontrol etmelidir. 

ACIKLAMA 
Yoga yapan kişi kararlı olmalı ·ve yoldan çıkmaksızın büyük bir sabır 
ile yoga yapmaya devam etmelidir. Sonunda baarıya ulaşacağını bilerek 
büyük bir sebatla bu yolda yürümeli ve eğer başarıya ulaşması gecikirse 
cesareti kırılmamalıdır. Bu yolda kararlıl ıkla yürüyen kişinin başarıya 
ulaşması kesindir. Rüpa Gosvami, bakti-yoga ile i lgili olarak şunları 
söylemiştir: 

ucsaha niscayö.d dairyat 
tat-tat-kamıa-pravartanı'it 

sanga-tyı'igı'it sato vrtte� 
şaçlbhir bakti� prasidhyati 

"Kişi , bütün kalbiyle duyduğu şevk, sebat ve kararl ı l ıkla tamamen 
erdem halinde olan faaliyetlerle meşgul olarak ve diğer adanmışlarla 
birlikte belli görevleri yerine getirerek bakti-yogayı başarıyla icra eder." 
( U padesamrta 3 ) 

Kişi, kararl ı l ık bakımından, okyanus dalgalarında yumurtalarını 
kaybeden serçeyi örnek almalıd ır. Bu serçe okyanus kıyısında 
yumurtalarını bırakmış, fakat koca okyanus bu yumurtaları dalgalarıyla 
alıp götürmüştü. Serçe buna cok üzülmüş ve okyanustan yumurtalarını 
geri  vermesini  i s e.emişt i .  Okyanus ise onun yalvarmasını  
umursamamıştı b i le .  lş böyle olunca serce okyanusu kurutmaya karar 
vererek ufacık gagasıyla okyanusun suyunu alıp karaya taşımaya 
başlayınca herkes onun bu imkansız işe girişmesine gülmüştü. Bu 
haber kısa zamanda cevreye yayılarak sonunda, Rab Vişı:ıu'yu taşıyan 
Jcv kuş Garuda'nın kulağına ulaştı .  Garuda bu kücük kuşun haline 
acıdı ve yüreğinde şevkat duygusu kabararak onu görmeye gitti'. Garuda 
bu küçük kuşun kararl ı l ığına hayran kalarak ona yardım sözü verdi .  
Ve böylece Garuda, bir an önce yumurtaları geri getirmesini aksi 
taktirde sercenin yaptığı işi üstleneceğini okyanusa bildirdi. Okyanus 
bu tehditten korkarak yumurtaları geri verd i. Ve böylece serçe 
Garuda'nın lütfu ile mutlu oldu . 
Aynı şekilde, yoga yapmak, özellikle Krşna şuurunda bakti-yoga yapmak 
oldukca zor görünebilir. Fakat, eğer kişi büyük bir kararlı lıkla ilkeleri 
izlerse, gayret gösteren kişiye Tanrı da mutlaka yardım eder. 
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sanaih sanair ııparamed 
bııddhya dhrti-grhita ya 

amw-saınstharn maıwh knva 
na kiikid api cinta)1et . 
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sanaih-tedric i  olarak ; sanaih-ad ım ad ım ;  uparamet-kişi tutma l ı ;  
ln.ıddlıyii-z e  k a  i l e ;  dhrti-grhitayCi- i na n c l a  t a ş ı  n a n ;  Citma
smnstham-aşk ı n l ı k t a  y e r l eş i k ;  marwh-ak ı l ;  krtvCi-yapmak; 
ruı-<leği l ;  kii'tcir-herhangibir sey ;  api-bile ;  cinw:ver-<lüşünmel i .  

CEVİRİ  
Sarsı lmaz bir inanda desteklenen b ir  zeka vasıtasıyla kisi tedrici 
olarak adım adım vecd ile cevrelenmeli ve bu halde aklını sadece 
benliği üzerinde sabitlestirerek baska hicbirşey düsünmemelidir. 

ACIKLAMA 
Tam b i r  inanc ve zeka i l e  k iŞ i yavaş yavaş duyusal  faa l i yetlerden 
uzaklaşmal ıdır .  Buna fmıt)•t'ihiira ad ı veri l i r. İnanc , tefekki'ır ve duyusal 
feragat vas ı ta s ı y l a  kontro l  ed i len ak ı l ,  vecd veya samiidhi i le 
cevrelenme l id i r. Bu durumda,  yasamın maddi kavramı i l e  mesgul 
nlma tehlikesi ortadan kalkar .  Bir baska dey i s le ,  madd i vücut  var 
oldukca ki�i maddi vücut  i le bir arada olmasına rağmen bu duruma 
ulaşan k işi duyusal memnuniyeti düşünmez olur. Kişi Yüc e  Benl ik le 
i lg i l i  olmayan hicbir  zevki  düşünmemelidir. Krşna şuurunu doğrudan 
doğruya uygu layan kişi bu duruma kolayl ıkla ulaşır .  

26  
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yarah yatal:ı-her nerede ;  niscalati-rahatsız olursa ; manah-akıl; 
caı1calam-oyna k ;  asthiram-karars ı z ;  uuah tatah-oradan; 
niyamya-ıslah etmek; etat-bu ; ö.tmani-benlikte; eva-kesinlikle; 
vasam-kontrol ;  nayet-altına almalıdır. 

CEVİRİ 
Oynak ve kararsız yapısındaiı dolayı, akıl her nezaman gezintiye 
cıkarsa, kişi benliğinin kontrolü altında onu geri getirmelidir. 

ACIKLAMA 
Aklın yapısı oynak ve karars;zdır. Fakat, benl iğini idrak etmiş bir 
yogi, aklı tarafından kontrol edi lmemel i ,  aksine aklını kontrol 
edebi lmelidir. Aklını kontrol edebilen kişiye ki böylece duyularını da 
kontrol edebi lir gosvö.mi, veya svö.mi denir, ve aklı tarafından kontrol 
edilen kişiye ise, go-dasa, yani duyularının hizmetçisi denir. Bir gosvö.mi 
duyusal mutlu luğun standartını bi lir. Aşkın mutlulukta duyu lar 
Hrsikesa'ya, yani duyuların yüce sahibi Krşna'ya hizmet etmekle meşgul 
olur. Arınmış duyularla Krşna'ya hizmet etmeye Krşna şuuru denir. 
Duyuları tamamen kontrol a ltına almanın yolu budur. Dahası, yoga 
uygulamasının en yüksek mükemmell iği de budur. 
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prnsö.nta-nwnasariı hy enam 
yoginaıiı sukham uttamam 

upai ti sö.nta-rnjasariı 
brahnw-bütam aka/masam 

/m1�Cinta-Krşna 'nın ni lüfer ayaklarında sabitleşmiş sakin kişi ; 
manasam-ak l  ı ;  h.i-kes in l ik le ; enam-bu ; yoginam-yogi; 
sııkham-mutlu luk ;  uttamam-en yüksek ;  upaiti-u laşır ;  sö.nta
rajasam-ihtirası durulmuş ;  brahma-bütam-Benliğin Mutlak i le 
tanımlanmasıyla kazanı lan özgürlük; akalmasam-gecmişin bütün 
günahsa! tepkilerinden kurtulmak. 

CEVİRİ 
Aklı Bende sabitleşen yogi aşkın mutluluğun en yüce 
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mükemmelliğine yükselir. İhtiras halinden uzak olarak Yüce Tanrı 
ile özdeş olan vasıfsal kimliğini idrak eder ve gecmişte yapmış 
olduğu calısmaların tepkilerinden kurtulur. 

ACIKLAMA 
Brahma-büta, maddi pislikten kurtulmaya ve Tanrıya adanmış aşkın 
hizmet verme durumuna denir. Mad-baktim labhate param ( Bg. 1 8.54 ) .  
Ak lı , Tanrının nilüfer ayaklarında sabitleşmiyen k işi Brahman'da, 
yani Mutlak vasıfta kalamaz. Sa vai-manah krsna-padaravindayoh .  Her 
zaman Tanrıya adanmış aşkın hizmetle meşgul olmak, veya Krşna 
şuurunda kalmak, bütün maddi pisl iklerden ve ihtiras hal inden 
gercekten özgür olmak demektir. 
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ywi.jann evam sadarmanariı 
yogi vigaw-kalmaşalı 

sııkhena brahma-sariısparsam 
atyantariı sııkham a5nute 

yıın1an-yoga u ygu lamas ıy la  meşgul olmak;  evam-böylece ; 
sadii---<laima;  iitmc:lnanı-benlik; yogi-Yüce Benlikle i l iski icindc 
olan;  vigata-ku rtulmuş ; ka/maşalı-bütün maddi  pis l ik lerd en;  
sııkhena-aşkın mutluluk ic inde ;  brnhma-saıiısparsam---<laima Yüce 
T an r ı y l a  i l i şk i h a l i n d e  o l m a k ; atyanwm-e n  y ü k s e k ; 
sııkham-mu tluluk ; asnute-ulaşır. 

CEVİRİ  
Böylece kendisini kontrol eden yogi , sürekl i  olarak yoga 
uygulamasıyla mesgul olup bütün maddi pisliklerden kurtulur ve 
Tanrıya sunduğu aşkın aşk hizmeti ile mükemmel mutluluğun en 
üst seviyesine ulaşır. 

ACIKLAMA 
Benliği idrak etmenin anlamı, kişinin Yüce Tanrı i l e  olan ilişk isinin 
meşru konumunu bilmesidir. Bireysel ruh Tanrının öz parcasıd ır ve 
Tanrıya hizmet etmek onun meşru konumudur. Tanrı ile olan bu 
aşkın ilişkiye brahnw-saıiısparsa ad ı verilir. 
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sarva-buta-stham atmiinam 
sarva-butiini catmani 

ik.şare yoga-yuktiitmii 
sarvarra sama-dlır5anah 
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sarva-büta-stham-bütün canlı varlıklarda bulunan; iitmanam-Üstün 
Ruh; sarva-bü tün; butani-varlıklar; ca--de-da; iitmani-benlikte; 
iksate-görürler ;  yoga-yukta-atmii-Krşı:ıa şuuruna bağlanmış kiş i ;  
sarvarra-her yerde; sama-dlırsanah-eşit görür. 

CEVİR İ  
Gercek yogi Beni her varlıkta ve her varlığı da Bende görür. 
Benliğini idrak etmiş kişi, Beni aynı Yüce Tanrı olarak her yerde 
görür. 

ACIKLAMA 
Krşı:ıa şuurunda�.i yogi mükemmel bir görüşe sahiptir, çünkü o, Yüce 
Tanrı Krşı:ıa'yı Ustün Ruh ( Paramatma) olarak herkesin kalbinde 
görür. Isvarah sarva-butiinam hrd-dese 'rjuna tiş�hati . Tanrı, Paramatma 
suretinde gerek bir köpeğin, gerekse bir brahmanın kalbinde bulunur. 
Mükemmel bir yogi, Tanrının ebedi aşkınlıkta olduğunu ve gerek bir 
brahmanın, gerekse bir köpeğin kalbinde maddi bir etkilenmeye maruz 
kalmadan bulunacağını bilir. Tanrının herşeye kadir tarafsızlığı budur. 
Bireysel ruh da aynı zamanq� bireysel kalpte bulunur, fakat her kalpte 
bulunmaz. Bireysel ruh i le Ustün Ruh arasındaki fark budur. Gerçek 
bir yoga uygulaması içerisinde olmayan kişi bunları açıkça göremez. 
Krşna şuurundaki kişi Krşı:ıa'yı gerek inançl ı  gerekse inançsız olan 
herkesin kalbinde görür. Bu gerçek, $mrti'de şöyle onaylanır: araratviic 
ca matrtviic ca atma hi paramo harih . Tanrı ,  bütün varlıkların kaynağı 
olarak bir ana ve bir bakıcı gibidir. Bir annenin çocuklarına tarafsız 
d_avranması gibi, yüce baba, (veya ana)  da böyledir. Sonuç olarak, 
Ustün Ruh canlı varlığa daimi olarak eşlik eder. 

Dışarıda da her canlı varlık Tanrının enerj isi iç indedir. Yedinci 
Bölümde açıklandığı gibi, ruhsal ( veya yüce) ve maddi (veya ikinci l )  
olmak üzere, esas olarak Tanrının iki çeşit enerj isi vardır. Canlı 
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varl ıklar da Tanrının yüce enerj isinin bir parcası olmakla beraber 
ikinci l  enerj i  tarafından koşul lanmışlardır, ancak canl ı  varlık lar her 
zaman Tanrının enerj i sine dahildirler. Şu veya bu şeki lde her canl ı  
varlı k  Tanrının icindedir. 

Bir yogi herkesi eşit olarak görür, cünkü meyvesel cal ışmalar ının 
sonuclarına göre farkl ı  ortamlarda bulunmalarına rağmen bütün canl ı  
varlıklann Tanrının hizmetcileri olarak kaldıklarını görür. Canl ı  varlık 
maddi enerj i iceris inde bulundukça madd i duyu lara hizmet eder ve 
ruhsal enerj i  icerisindeyken doğrudan doğruya Yüce Tanrıya hizmet 
eder. Canl ı  varl ık her durumda da Tanrının hizmetcisidir. Bu esit 
görüs, Krşna suunındaki k iside mükemmelliğe u lasır. 

. . 
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yo milın pasyari sarvarra 
scırvaıiı ca mayi pasyati 

wsyahmn na prnı1as)1t"ınıi 
sa ca mc na pranmyati 

yah-her k im ;  mc'im-Ben;  pasyati-görür; sarvarrn-her yerde ;  
sanıanı-herşey; ca-ve ; mayi-Bende;  pasyati-görür; tasya---o kişi 
icin; aham-Ben; na--<leğil; prnnasyami-kaybeder; sah-o; ca--<le
da;  mc-Bana; na-ne de; prnnas)•ati-kaybederim. 

ÇEVİR İ  
Beni her yerde ve  Bende herşeyi gören kişi, Beni asla kaybetmez 
ve Ben de onu asla kavbetmem. 

ACIKLAMA 
Krşna şuurundaki k işi  Rab K�şı)a 'y ı  her yerde görür ve herşeyi de 
Krşl)a'da görür. Bu k işi  madd i doğanın bütün farkl ı  tezahürlerini 
görür; herşeyin Krşna 'nın enerj isinin tezahürü olduğunu bi lerek her 
an Krşna'nın b i l inc indedir .  Krşna olmazsa hicbirsey yaşıyamaz ve 
Krşna herşeyin efendisidir .  Krşna şuurunun esas i lkesi budur. Krşna 
şuuru Krşna'ya duyu lan aşkın ge l işt ir i lmesidir ,  bu konum maddi  
özgürlüğe bi le  aşkındır. Benlik idrakinin i leri safhası olan bu Krşna 
şuuru safhasında, Krşna'nın kul icin herşey anlamına ge ldiği ve ku lun 
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da Krşı:ıa'ya tam b i r  sevgi duyduğu bu safhada kul Krşı:ıa ile bir olur. 
Tanrı ile kul arasındaki en yüce ilişki böylece var olur. Bu safhada ne 
canlı varlık asla yok olabilir, ne de Tanrının Yüce Şahsı kulun 
gözünden bir an olsun kaybolabilir.  Krşı:ıa'ya garkolmak ruhsal bir 
yok oluştur. Adanmış kul bu riski göze almaz . Bu konu Brahma
sariıhita 'da (5 .38 )  şöyle belirtilir: 

premiifıjana-curit.a-bakti-vilocanena 
sant.ah sadaiva hrdayesu vilokayanti 

yam syamasımdaram acintya-guna-svarüpariı 
govindam adi-puruşaın tam aham bacami 

"Adanmış kullar tarafından her zaman görülen, gözleri aşk ile bakan 
i lk Tanrı Govinda'ya ibadet ederim. O, kulun kalbinde bulunan 
Syamsundara'nın ebedi suretinde görülür." 

Bu safhada ne Tanrı kulun gözünden kaybolur, ne de kul Tanrının 
görüntüsünü bir an olsun kaybeder. Tanrıyı kalbinde Paramatma 
olarak gören yogilerin durumunda da aynı şey söz konusudur. Böyle 
bir yogi saf bir kula dönüşür ve Tanrıyı kendi içinde bir an görmeden 
yapamaz. 

3 1  
�� -m 11T \j\J1ç�$\qlilff�: 1 
� qı:fli111sfq- � � � qcfü i l � 9 i l  

sarva-büt.a-sthit.ariı yo miiriı 
bajaty ekatvam asthit.ah 

sarvatha vart.amiino 'pi 
sa yogi mayi vart.ate 

san1cı-büt.a-sthit.am-h e rk e s i n  k a l b inde bu lunan;  yah-olan; 
marn-Ben; bajati-adanmış hizmet veren; ekatvam-birlik içinde ; 
asrhitah-bu lunan ; sarvatha-her bakımdan; vartamiinah-öulunan; 
cıpi-rağmen; sah-o; yogi-aşkın kişi; mayi-Bende; vcırtate-kal ır. 

CEVİRİ  
Benim ve Üstünruhun bir olduğunu bilerek Üstünruha ibadet 
etmekle meşgul olan bu yogi her ortamda ve her zaman Bende 
kalır. 
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ACIKLAMA 
Üstün Ruh üzerinde meditasyon yapan bir yogi ellerinde ni lüfer 
çiçeği, asa, disk ve deniz kabuğu tutan dört kollu Krşı:ıa'nın bütün 
parçasını Vişı:ıu olarak kendi içinde görür. H�r yogi, Vişı:ıu'nun 
Krşı:ıa'dan farkl ı  olmadığını bilmelidir. Krşı:ıa, Ustün Ruh suretiyle 
herkesin kalbind.e mevcuttur. Dahası, sayısız canlı varlığın kalbinde 
bulunan sayısız Ustün Ruhlar arasında hiçbir fark yoktur. Krşı:ıa'nm 
aşkın sevgi hizmetiyle meşgul olan Krşı:ıa şuurundaki kişi i le Ustün 
Ruh üzerinde meditasyon yapmakla meşgul olan mükemmel bir yogi 
arasında hiçbir fark yoktur. Maddi varoluş içerisinde ceşitli faaliyetlerle 
meşgul oluyor olsa. bile Krşna şuurundaki yogi daima Krşna'da 
yerleşiktir. Bu konu Srila Rüpa Gosvami tarafında yazılmış olan Bakti
rasamrta-sindhu'da ( 1 .2. 1 87 )  şöyle onaylanır: nikhilasv apy avasthasu 
jivan-muktah sa ucyate. Daima Krşı:ıa şuuruyla hereket eden Tanrı 
kulu kendi l iğinden özgürlüğüne kavuşur. Bu gercek, Narada
paiicaratra'da şöyle onaylanır: 

dik-kaliidy-anavacinne 
krşna ceto vidhaya ca 

tan-mayo bavati kşipram 
jivo /Jrahmani yojayet 

"Zaman ve mekanın ötesinde olan ve herşeye nüfuz eden Krşı:ıa'nın 
aşkın sureti üzerinde dikkatini yoğunlaştıran kişi Krşna'yı düşünmeye 
garkolur ve Onunla olan aşkın birlikteliğin mutluluğuna ulaşır." 

Krşna şuuru , )'Oga uygulamasında ulaşılacak en yüksek vecd halidir. 
Krşna'nın Paramatma olarak herkesin kalbinde bu lunduğunun 
anlaşılması yogiyi kusursuz kılar. Vedalar ( Gopala-tiipani Upanisad 1 .2 1 )  
Tanrının bu akıl almaz kudretini şöyle onaylar: eko 'pi san bahudha yo 
'vahati. "Tanrı bir olmakla beraber sayısız miktardak i kalpte 
mevcuttur." Aynı şekilde, smrti-sastra'da da şöyle denir: 

eka eva paro vişnuh 
sarva-vyapi na sariışayah 

aifoaryad rüpam ekam ca 
sürya-vat bahıtdheyate 

"Vişnu , bir olmakla beraber kesinlikle herşeye nüfuz eder. Tıpkı 
güneşin aynı anda bircok yerde bel irmesi gibi, O da tek bir sureti 
olmasına rağmen akıl almaz kudretiyle her yerde mevcuttur. 
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atmaupamyena sarvatra 
samariı pasyati yo 'rjuna 

sukhariı va yadi va duMJtariı 
sa yo[!j paramo mata� 
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atma-benl iği i l e ;  aupamyena-mukayese i le ;  sarvatra-her yerde; 
samanı-eşit ;  pa5yati-görür; y�-yapan; arjuna-Ey Arj una; 
sukham- m u t l u l u k ;  u'i-v e y  a ; yadi-e ğ e r ;  va-veya; 
duhkham- r aha  t s ı z  l ı k ;  5M-b ö y l e  ; yo[!j-transendentalist; 
paramah-mükemmel ;  ma�-kabul edilir. 

CEVİRİ 
Kendi benliği i l e  m ukayese ederek,  mutluluklarında ve 
rahatsızlıklarında bütün varlıkların gerçek eşitliğini görebilen kişi 
mükemmel bir yogidir, Ey Arjuna! 

ACIKLAMA 
Krşı:ıa şuurundaki kişi mükemmel bir yo[!jdir ve şahsi tecrübesine 
dayanarak herkesin mutluluğundan ve rahatsızlığından haberdardır. 
Canlı varlığın rahatsızlığının sebebi Tanrı ile olan i lişkisini unutmuş 
olmasındandır. Ve mutluluğun sebebi, Krşı:ıa'nın, insanların bütün 
faaliyetlerinin hoşlanıcısı olduğunun, bütün ülkelerin ve gezegenlerin 
sahib i  olduğunun ve bütün canlıların en iyi dostu olduğunun 
bi l inmesinde yatar. Mükemmel bir yo[!j, maddi doğa tarafından 
koşullanmış olan canl ı varlığın Krşı:ıa ile olan ilişkisini unutmuş 
olmasından dolayı üclü maddi derde hedef olacağını gayet iyi bilir. 
Ve Krşı:ıa şuurundaki kişinin mutlu olduğunu bildiği için, Krşr:ıa 
bi lgisini herkese yaymak ister. Mükemmel bir yo[!j Krşı:ıa şuurunda 
olmanın önemini yaymak istediği için dünyanın en iyi hümanistidir 
ve Tanrının en sevgil i  hizmetçisidir. Na ca tasman manuşyeşu ka5cin 
me priya-krttamah ( Bg. 1 8 .69) .  Bir başka deyişle, Tanrıya adanmış 
kişi her zaman bütün canlı varlıkların hayrına çalışır ve böylece 
herkesin gerçek dostu olmuş o lur. Bu kişi en iyi yo[!jdir, çünkü kendi 
şahsi çıkarı için yogada mükemmelliğe u laşmayı arzulamaz, fakat bunu 
diğerleri için ister. Bir arada yaşadığı kişilere haset etmez. Tanrının 
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saf bir kulu i le şahsi c ıkarı için yükselmeyi arzulayan bir yogi arasındaki 
fark budur. Meditasyonda mükemmel liğe ulaşmak için ıssız bir yere 
cekilmiş bir yogi, herkesi Krşna şuuruna getirmek icin el inden ge leni 
yapan bir kul kadar mükemmel olmayabilir. 

3 3  
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mjıına ıı vac a 
yo 'yaın yogas tvaya prokrah 

samyena madhıısıldana 
etasyaham na pcıSyami 

cai1calatvat s thitiriı s thiram 

arjunah ııvJca-Arj u n a  şöyl e ded i ;  yah ayam-bu s is tem;  
yogah-mistis izm ;  tvaya-Seni n  tarafından ; proktah-acıklanan; 
samyena-genel olarak; madhıı-sıtdana-Ey şeytan Madhu'yu öldüren; 
etasya- b u n d a  n ;  aham- B e n ;  na- y a p m a ; pasyami-gör; 
caikala tvat- r a h a t s ı z o l d u ğ u n d a n  d o l a y ı ; s thitim--durum; 
sthiram-kalıc ı .  

CEVİR İ  
Arjuna şöyle dedi :  E y  Madhusüdana, akıl rahatsız ve oynak bir 
yapıda olduğu icin, özetlediğin bu yoga sistemi uygulaması zor ve 
kalıcı olmayan birseymis gibi görünüyor. 

ACIKLAMA 
Sııcaı.ı  dese sözleriyle başlayıp yogi paramah sözler iy le biten ve Rab 
Krşna tarafından Arjuna'ya izah edilen bu mistisizm sistemi, kendisini 
aciz hisseden A rj una tarafından burada reddedi lmektedir .  Bu Kali 
Cağında, yoga yapmak için evini terkederek dağlarda ve ormanlarda 
ıssız bir yere gitmek s ıradan birisi icin mümkün değildir. Şimdiki çağ, 
k ısa b i r  yaşam . süresi  i ç inde ver i len zorlu b i r  mücade le  olarak 
tanımlanabi l ir .  insanlar son derece basi t  ve prat ik yöntemlerde bi le 
benl ik idrak i konusunu c idd iye a lmazlarken yaşam sti l in i ,  oturuş 
şeklini, yer sec imini ve aklın maddi faaliyetlerden kopmasını kurallarla 
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helirleyen bLı zor yoga sistemini hiç uygulayamazlar. Bir çok yönden 
yetenekli bir insan olmasına rağmen pratik bir insan olan Arjuna, 
hu yoga s i s teminin uygu l anmasmm imkansız o lduğunu 
clüsünmekteydi. Arjuna kraliyet ailesine aitti ve bazı yüksek niteliklere 
sahipti ; o, büyük bir savaşçıydı ,  önünde uzun bir yaşamı vard ı ve 
hepsinden önemlisi Tanrının Yüce Şahsı Rab Krşı::ı.a'nın en yakın 
arkadaşıydı .  Beşbin yıl önce, Arj una şu anda bizlerin sahip olduğu 
değerlerden cok daha iyisine ve fazlasına sahipti ve buna rağmen bu 
::-;oga sistemini reddetmekteyd i .  Tarihte Arj una'nın yoga yaptığına 
dair hicbir kayıt yoktur. Bundan dolayı ,  bu Kali Cağında bu sistemin 
ugulanması halkın geneli için imkansızdır. Doğal olarak birkaç nadir 
kisi için bunu yapmak mümkün olabilir, fakat halkın geneli için bu 
mümkün değildir . Beşbin yı l  öncesi için durum böyle olunca bugün 
icin ne demeli ? Çeşit l i  oku l ve derneklerde bu yoga s istemini 
uygulamaya calışanlar sadece zamanlarını boşa harcamaktadırlar. Bu 
gibi kişiler arzu edi len kazançtan tamamiyle habersizdirler. 
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cafıcalariı hi manah krsna 
pramiithi balavad d!(ljuım 

casyaharn nigrahariı manye 
vayor iva su-d�karam 

caikalam-oynak; hi-kesinlikle; mana�-akıl ;  krsna-Ey Krşı::ı.a ; 
/YramJthi-rahatsız ;  bala-vat-güçlü ; drçlham-inatçı ; tasya-onun; 
aham- b e n  ; nigraham-z a p t e t m e k ;  manye--<lüşünüyorurn; 
vayoh-İ-üzgarın; iva-gibi ; su-duşkaram-zor. 

CEVİRİ 
Akıl rahatsız, asi, inatçı ve çok güçlü olduğu için, Ey KrşQa, onu 
zaptetmenin rüzgarı kontrol etmekten daha zor olacağını 
sanıyorum. 

ACIKLAMA 
Akıl ın zeka tarafından yönlendirilerek hareket etmesi gerekmesine 
rağmen, akıl cok güclü ve inatcı o lduğu icin bazen zekaya baskın 
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ctkar. Birçok şeye karşı savaşmak zorunda olan günümüz dünyasmın 
insanı icin akılı kontrol etmek cok zordur. Kisi dostuna ve düsmanına 
karşı suni olarak bir denge kurabilir, fakat b�nu yapmak esen rüzgarı 
kontrol etmekten daha zor olduğu için sonuçta hiçbir dünyevi insan 
bunu başaramaz. Bu konu hakkmda Yedik l iteratürü ( Kaduı 
Upanişadl . 3 .3-4 )  şöyle der: 

atmanariı rathinariı vidlıi 
sarirariı ratham eva ca 

buddhirn tu sarathim vidlıi 
manah pragraham eva ca 

indriyaıfi hayan ahur 
visayarns tesu go-caran 

riya-mano-yuktam 
boktety ahur marüşiıuıh 

"Birey, maddi vücut taşıtmdaki bir yolcudur ve zeka bu aracm 
sürücüsüdür. Bu aracı çeken atlar duyulardır ve akıl da bu atların 
d izgin ler idir .  Bu durumda, benlik, akı l  ve duyularla olan 
birl iktel iğinden dolayı hoşlanır veya acı çeker. Büyük düşünürler 
bunu böyle düşünmüşlerdir. Zeka akl ı  yönlendirmelidir, fakat akı l 
cok güçlü ve inatçı olduğu için, tıpkı ani bir iltahaplanmanın ilacın 
etkisini hice sayması gibi, akd bazen zekaya bile haskm ge lebilir. 
Böyle bir güce sahip olan akılın yoga uygulamasıyla kontrol edi lmesi 
gerekir, Arjuna gibi dünyevi bir insan icin bunu uygulamak hic te 
kolay bir iş değildir. Arjuna için durum böyle iken modern insan 
icin ne söylenilebilir? Buradaki benzetme gayet yerinde yapılmıştır ve 
kişi esen rüzgarı zaptedemez. Başkaldıran bir aklı kontrol etmek ise 
daha zordur. Rab Çaitanya tarafından tavsiye edildiği gibi, aklı kontrol 
etmenin en kolay yolu büyük bir alcakgönüllülükle yüce özgürlük 
mantrası Hare Krşna'yı zikretmektir. Bu yöntem şöyle anlatı lır: sa vai 
manah krşna-padaravindayoh: kişi aklmı tamamen Krşı�a ile meşgul 
etmelidir. Aklı rahatsız eden diğer düsüncelerden ancak bu yolla 
uzak durulabil ir. 
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sri-bagavan uvaca 
asariısayariı nuıha-baho 

mana dumigrahariı calam 
abhyasena tu kaunteya 

vairagyena ca grhyate 
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sri-bagavan uvaca-Tanrının Şahsı şöyle dedi; asariıSayam-şüphesiz; 
maha-baho-Ey şanlı ordulu; mana�-akıl; dumigraham-dizginlemesi 
zor; calam--oynak; abhyasena-uygulama ile; tu-fakat; kaunteya-Ey 
Kunt ı ' n i n  oğ lu ; vairagyena-bağımsız l ık  i l e ; ca-de-da; 
grhyate-kontrol edilebilir. 

CEVİRİ 
Rab Sri Krşı:ıa şöyle dedi: Ey Kunti'nin şanlı oğlu, rahatsız bir 
akılı dizginlemek şüphesiz ki çok zordur, fakat uygun bir uygulama 
ve bağımsızlık vasıtasıyla bunu başarmak mümkündür. 

ACIKLAMA 
Arjuna tarafından dile getirildiği gibi, inatçı aklı kontrol edebilmenin 
ne kadar zor olduğu burada Tanrının Şahsı tarafından kabul 
edilmektedir. Fakat, aynı zamanda, uygulama ve bağımsızlık ile bunun 
kontrol edilebileceğ\ de Krşı::ıa tarafından burada belirtilmektedir. 
Nedir bu uygulama? lç�µde bulunduğumuz bu çağda hiçkimse kutsal 
bir yerde oturup aklını Ustün Ruh üzerinde konsantre etmek, duyuları 
ve aklı  bastırmak, bekar kalmak, yalnız yaşamak, vs. gibi zor şart ve 
kural ları uygulayamaz. Fakat, Krşr:ıa şuurunda yaşıy'an kişi Tanrıya 
dokuz çeşit adanmış hizmet vermekle meşgul olur. Bu adanmış hizmet 
meşgul iyetinin ilk ve en önemli olanı, Krşı::ıa hakkında birşeyler 
duymaktır. Akıldan bütün şüpheleri silebilecek en güçlü ve aşkın 
yöntem budur. Kişi, Krşı::ıa hakkında birşeyler duydukça daha fazla 
aydınlanır ve aklını Krşı::ıa'dan uzaklaştıran herşeyden uzaklaşır. Aklını 
Tanrıya adanmamış faaliyetlerden kopartan kişi kolaylıkla vairagyayı 
öğrenebilir. Vairagyanın anlamı, maddeden kopmak ve aklı ruh ile 
meşgul etmektir. Gayrişahsi ruhsal bağımsızlık aklı Krşr:ıa ile ilgili 
faaliyetlere bağlamaktan daha zordur. Akılı Krşı::ıa ile meşgul etmek 
daha kolaydır, çünkü insan Krşı::ıa hakkında birşeyler duydukça Yüce 
Ruha kendil iğinden bağlanır. Bu bağlanışa, ruhsal tatminiyet 
anlamına gelen paresanubhüti denir. Bu, tıpkı yediği her lokmadan 
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büyük bir zevk duyan ac bir adamın duyduğu tatmini yet gibidir. Kişi 
acken yemek yerse yediği her lokmadan tatmin olur ve güçlendiğini 
hisseder. Aynı seki lde, k işi  de adanmış hizmet vererek akl ı maddi 
nesnelerden koptukca aşk ın bir tatminiyet duyar. Bu, bir doktorun 
uygun bir  perhiz i le hastalığı tedavi etmesine benzer. Rab Krşna'nın 
aşkın faaliyetlerini duymak de l i  ak ı l  ic in uygu lanabi lecek en iyi 
tedavidir ve Krsna'ya sunulmuş yiyeceklerin yenmesi ise acı cekmekte 
olan bir hasta icin en uygun perhizdir. Bu tedaviye Krşna suurlanısı 
yöntemi denir. 
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asaıi1yaratmana yogo 
dusprapa iti mt' matih 

va5)•atmana rıı )'atata 
sakyo , vaptı.tm ııpayatah 

cısaınyata-a z g ın ; atmanii-ak ı l  i l e ;  )'Oga/ı-benl  i k  id rak i ;  
duşprapah- e l d e  e d i l me s i  zo r ; i ti-böy l ece ;  mt'-Benim; 
matih-fikr im ;  va5ya-kontro l lü ;  armana-ak ı l  i l e ;  tıı-fakat; 
yatata-ga yre t ederken ;  s a k  y ah-pra t i k ;  aviiptıım-ulaşmak; 
ttpiiyatah-uygun yöntemlerle. 

CEVİR İ  
Aklını kontrol altında tutamıyanlar icin benlik idraki zor iştir. 
Fakat, aklı kontrol altında olan ve uygun yöntemlerle gayret 
gösterenler icin başarı garantidir. Benim görüşüm budur. 

ACIKLAMA 
Aklın ı maddi meşgu l iyetten kopartmak ic in gereken tedaviyi kabul 
etmeyen k işinin benlik idrakinde başarıya ulaşmasmm çok zor olacağı 
Tanrının Yüce Sahsı tarafından burada belirti lmektedir. Akı l  maddi 
zevklerle meşguİken yoga yapmaya calışmak, bir yandan ateş yakmaya 
calışırken d iğer yandan atesin üzerine su dökmeye benzer. Akli kontrol 
olmaksız ın yapı lan yoga, zamanı boşa harcamak demektir .  Bu gibi 
yoga gösterişleri maddi bakımdan kazandı olabi l ir fakat ruhsal idrak 
bakımından hicbir işe yaramaz. Bunun icin kiş i ,  Tanrının aşkın 
sevgi hizmeti i le akl ını sürekl i  olarak meşgu l ederek aklını kontrol 
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altına almalıdtr. Kişi, Krşı:ıa şuuru ile meşgul olmadan aklınt muntazam 
l ılarak kontrol edemez. Krşna şuurundaki kişi fazladan bir gayret 
göstenneksizin yoganın sonucuna u laştr, fakat yoga yapan kişi Krşr:ıa 
şuunma sahip olmadan başanya ulaşamaz. 
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mjuna uviica 
ayatih sraddluıyopew 

yogiic calita-miinasah 
apriipya yoga-sariısiddhiriı 

kam gaciriı krşna gacchati 

mjunah uviica-Arjuna şöyle dedi ;  ayatih-başanstz transendentalist; 
sraddluıyii-lman i le ;  upetah-meşgul ;  yogiit-mistik bağlanttdan; 
calita-sapmtş; miinasah-böyle bir akh olan; apriipya-ulaşamaz; yoga
swnsiddhim-mistisizmdeki en yüksek mükemmel l ik ;  kam-hangi; 
gatim-aktbet; krsna-Ey Krşr:ıa; gacchati---elde eder. 

CEVİRİ 
Arjuna şöyle dedi :  Ey Krş�a, başlangtcta inançla benlik idraki 
yoluna girip, sonra dünyevi akılcılık yüzünden bundan vazgeçerek 
m i s t i s i zmd e  m ü k e m m e l l i ğ e  u l a ş a m ı ya n  b a ş a r t s t z  
transendantalistlerin akıbeti ne olur? . 

ACIKLAMA 
Benlik idraki veya mistisizm . yolu Bagavad-gitii'da anlatt! tr. Benlik 
idrakinin ana ilkesi, canlı varlığın bu maddi vücut olmadtğt, fakat 
ondan farkh olduğu ve gerçek mutluluğun ebedi yaşamdaki saadet ve 
bi lgide olduğunun bilinmesidir. Bunlar akt l  ve vücudun ötesindedir 
ve askmdtr. Benlik idraki, sekizli sistem, veya bakti-yoga uygulamast 
ve bilgi yolu ile aranır. Bu yöntemlerin her birisinde kişi, canlı varhğm 
meşru konumunun ve Tann ile olan i l işkisinin ve faal iyetlerinin 
farkında omahdtr ki Tann ile olan i l işkisini yeniden kurabi lsin ve 
Krşna şuurundaki en yüce mükemmellik seviyesine u laşabilsin. 
Yukanda bahsi geçen üc yöntemden birisini izleyen kişinin er gec 
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yüce kazanca ulaşacağı kesindir. İkinci Bölümde Tanrı bunu "aşkın 
yolda gösterilen az bir gayret bile özgürlük için büyük bir umut verir" 
sözleriyle ifade etmişti. Bu üc yöntemden biri olan bakti-yoga yolu 
özel l ikle bu çağ icin en uygun olanıd ır, çünkü Tanrı idraki için en 
kısa yoldur. Burada şüpheleri gidermek için Arjuna, Rab Krşna'dan 
bunu daha önce bel irttiğini onaylamasını istemektedir. Kişi tüm 
kalbiyle benlik idraki yoluna girebilir, fakat bilgi toplamak ve sekizli 
yoga sistemini uygulamak özellikle bu çağda çok zordur. Bu bakımdan, 
kişi sürekl i  olarak gayret gösterse bi le ceşit l i sebepler yüzünden 
başarısızlığa uğruyabilir. Herşeyden önce, kişi bu yöntemi izlemek 
konusunda yeterince ciddi olmayabilir. Aşkın yolu izlemek demek, 
yanıltıcı enerj iye {mayaya) karşı az çok savaş açmak demektir. Sonuc 
olarak, kişi yanıltıcı enerj inin kıskaclarından her nezaman kaçmaya 
kalkışırsa yanıltıcı enerj i çeşitli cazibeleriyle onu mağlub etmeye calışır. 
Koşul lanmış ruh zaten maddi enerj inin çeşitli hallerine cezbolmuş 
durumdadır ve aşkın disiplinler altındayken bile ona tekrar cezbolması 
işten bi le değildir. Buna, yogac calita-miinasah, yani "aşkın yoldan 
sapmak" denir. Arjuna, benlik idraki yolundan sapmanın sonuçlarını 
öğrenmek için bu soruyu sormuştur. 
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kcu:cin nobhaya-vibhraşças 
chinniibhram iva na5yati 

apratişçho maha-baho 
vimüdho brahmanah pathi 

kaccit-gerek;  na-değil ; ııbhaya-her  i k i ;  vibhrastah-sapmış; 
cinna-y ı r t ı k ;  abhram-- b u l u t ;  iva-g i b i ;  na5yati-bozulur; 
apratisthah-hicbir konumu olmayan; maha-baho-Ey şanlı Krşı:ıa; 
vimüdluıh-şaşırmış; brnhnuınah-aşkınlığın; pathi-yolda. 

CEVİRİ 
Ey şanlı Krşı:ıa, aşkınlık yoİunda şaşkınlığa uğrayan kişi , hem 
maddi hem de manevi basandan düsmüş ve hicbir yerde konumu 
olmayan bir bulut gibi olmaz mı? 
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ACIKLAMA 
l lerlemek için iki yol vardır. ·Materyal ist olanların aşkınlıkla i lgisi 
yoktur; dolayısıyla bunlar, ekonomik gelişme yoluyla maddi ilerleme, 
veya uygun işler yaparak yüksek gezegenlere terfi etmekle ilgilenirler. 
Kişi aşk ınlık yolunu sectiği zaman, her türlü maddi faaliyeti ve her 
türlü maddi mutluluğu bir kenara bırakmalıdır. Eğer şiddetli arzularla 
dolu olan aşkın birisi başarısızlığa uğrarsa her iki yolu da kaybeder; 
bir başka deyişle, bu kişi ne maddi mutluluktan ne de manevi başarıdan 
zevk a lamaz. Hiçbir  konumu olmayan boş bir bulut gibi olur. 
Gökyüzündeki bulutlar bazen ufak bir buluttan koparak büyük bir 
buluta katılırlar. Fakat, eğer büyük bir buluta katılamazlarsa o zaman 
rüzgar tarafından sürüklenerek geniş gökyüzünde kaybolup giderler. 
Kisinin kend isini ,  esas o larak ruhsal kimliğiyle ve Brahman, 
Paramatma ve Bagavan olarak tezahür eden Yüce Tanrının öz parçası 
olarak tanıdığı aşkın idrak yoluna brahmanah pathi denir. Rab Krşı:ıa, 
Yüce Mutlak Hakikatin tam tezahürüdür ve bundan dolayı ,  Yüce 
Şahısa teslim olan kişi başarılı bir ilahiyatçıdır. Brahma ve Paramatma 
idrakiyle yaşamın bu kazancına ulaşmak bir çok doğumlar sonucunda 
bu dünyaya gelmeyi gerektirir ( bahüniim janmaniim ante ) .  Bu 
bakımdan, en yüce aşkın idrak yolu bakti-yogadır, yani dolaysız bir 
yöntem olan Krşna şuurudur. 
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etan me samsayam krsna 
cettıım arhasy a5eşatah 

wad-anyah sarilSayllSyiisya 
cettii na hy upapadyate 

erat-bu ; me- benim;  sariısayam-şüphe ;  krsna- Ey Krşı:ıa ;  
cettıım-defetmek; arhasi-Sen gerekl is in;  a5esatah-tamamen; 
rım-Senden; anyah-diğer ;  sarilSayasya-şüphenin; asya-bu; 
cetta-silen; na-asla; hi-kesinlikle; upapadyate-bulunur. 

CEVİRİ 
Süphem budur Ey Krşı:ıa. Bu .şüpheyi kafamdan tamamen silmeni 
istiyorum, çünkü bu şüpheyi sadece sen yok edebilirsin 
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ACI KLAMA 
Krsna gecmisi ,  geleceği ve simdik i  z;:ı ımın ı mükemmelen bi l i r .  Bt ıglwlul
giı,l 'nın bas ı nda Tanrı , h.i ri·ın  can l ı lar ın gec m iste de b i rey olarak v<ır 
u ld u k la r ı n ı , s i m d i  de v<ı r  old u k l a r ı n ı  ve madd i krıpandan özgür 
nlduk ran S< ınra bi le  gelecekte de bireysel k im l i klerin i muhafaza ederek 
var l ılmaya devam edecekler ini  söylemişt i .  Ve böy lece , b ireyse l crınl ı  
v; ır l ı ğ ın geleceği  kt ınsundak i  soru lar  ac ık l ı k  kaz :mmıst ı .  Burada ise 
A rı u n a ,  ha sa r ı s ız l ı ğa uğrayan i l a h i y a t c ı l rı r ı n  ge leceğ i n i  b i lmek 
i '> temek ted i r .  H i c k i ıme Kr�na 'ya es i t ,  veya Ondan yüce o lamaz ,  ve 
macld i d( ı .Q < ın ı n  i ns ;ı fı na ka im ıs olan cnte l lek tüc l l e r  ve fi lozofl ar  
kesin i ik  l e  ( )na e s  i t  l ıLı mazL ır .  Bu bak ımdan, Krsmı'nın hükmü ( ka rarı ) 
s i ıphe lc ri .� iderL:n t am ve Sl ın c evapt ı r ,  ciink·ü· O, gecm i s i ,  � imd ik i  
:am;ı n ı  ve ge leceğ i b i l i r , fabı t hick imse Onu bi lemez. Sadece Krsn;ı 
"t : u n ı ı1lLı k i  ku lLı r  ney in ne ulduğunu bi lebi l i r ler. 
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' ri-ht 1gı ml1 1  ı mlct 1 -Tanr ı n ı n  Yüce 5ahsı  S L 'ı y le  ded i ;  / >llrtlıt 1-Ey 
Prtha 'n ın l ı.Q lu ; lld L' t 'd-asla ulmaz ; ilıı1-hı madd i diinyada ;  rH-asLı ; 
t 1nı ı 1 1rı 1-gelccek yasamda ;  ı •i ı ıı/s,ılı-imha ; ld.\\' ı t-nnun; ı •icl>i l tc-var 
( ı l ı ı r :  ı ı ı 1-as la ;  lı i-kes in l ik le ;  kııi:vı'iı ıt ı -krr-hayır l ı  islerle mesgul l ıl an :  
k ı ı ,ciı- h e :  k e s ;  d ı ı rgı ı r inı - a  1 c ; ı  I m a y a ;  rıirı ı-arkadas ım :  
gı I L'L'/ı ' ı ı i-gider.  

CEV İ R İ  
Tanrının Yüce Sahsı söyle dedi : Prtha'nın oğlu, hayırlı faaliyetlerle 
mesgul olan askın kisi ne bu dünyada ne de öbür dünyada tahribatla 
karsılasmaz ;  iyi isler yapanlar seytana asla yenilmezler dostum. 
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ACIKLAMA 
Srinwd-Bagmıaram'da ( 1 . 5 . 1 7 )

. Srı Narada Muni , Vyasadeva'ya şu 
ı. iğret i  yi verir: 

tyakwa wa-daıınaıiı caraniimbııjariı harer 
bajann apakvo ' ta patec raca yadi 

)'atra kva vabhadram abhii.d amıısya kiıiı 
ko varcha apco 'bajatariı sva-daımacah 

"Kiş i ,  eğer bütün maddi umutlarından vazgecip  tamamiyle Tanrının 
Yüce Şahsına sığınırsa şu veya bu şeki lde hicbir kayba veya alca lmaya 
uğramaz. Fakat, adanmamış kişi belli bir işle tam bir meşgu l iyet iç inde 
olsa b i l e  hicbirşey  kazanamaz ."  Hem dinse l hem de adetse l olmak 
üzere madd i kazanc i c in  yapı lan ceşitli faal iyetler vard ır .  Yaşamda 
manevi i lerleme göstererek Krşna şuruna u laşmak uğruna, aşkın  kişi 
bütün maddi faa l i ye t lerden vazgeçmel id i r .  Eğer tamamlı yabi l i rse , 
k i ş in in Krşna şuuru i l e  en yüce mükemmel l iğe u laşabileceğ i ,  fakat  
eğer bu mükenunel l iğe ulaşamazsa hem maddi hem de manevi yönden 
kaybedeceği tart ıs ı labi lir .  Kutsal metinlerde belirti ldiğine göre , belirl i  
görevini yerine getinneyen kişi tepki lerden dolayı acı cekmek zorunda 
ka l ı r ;  bundan dolay ı , aşkın faal iyet ler ini tam anlamıy l a  yerine 
get i rmeyen k i ş i  te:_ıki l ere hedef olur .  Bagavatam'da, başarıs ızhğa 
uğrayan i l ahiyatc ı lara üzü lmemeleri tavsiye edi lir. Bel irlenmiş görevin 
t<ı.m olarak yerine getiri lmemesinden dolayı tepkilere hedef olunmakla 
h:raber, hayır l ı  Krşna şuuru hicbir zaman unutulmayacağından ve 
kişi , gelecek yaşamında düşük bir konumda doğmuş b i le olsa Krşna 
�uuruna b ıraktığı yerden devam edeceğinden dolayı kaybedi lmiş birşey 
yuktur. Bu arada, be l i rlenmiş görevlerini yerini getirmekle meşgul 
olan kiş i ler  eğer Krşna şuurunda geri kal ıyor iseler hayır l ı  bir sonuca 
ulaşamı yabil irler. . Bu konu şöyle anlaşı labil ir. l ı1Sanlık, ıslah edilmiş ve ıslah edilmemis 
ulmak üzere iki guruba ayrı labi l ir . Gelecek yaşamlarından veyaruhsal 
se l amet l e r ind en habers iz  o la rak sadece hayvansa l b i r  duyu 
tatmini yetiyle meşgul bulunanlar ıslah edilmemis guruba dahild irler. 
Ve kutsa l met inlerde bel i rt i ldiği sekilde, bel irlenmiş görevlerinin 
i l ke ler ini  i z l e:yenler ise ıs lah edi lmiş guruba dahi ldir ler. Medeni ve 
medeni yetsiz, eğit imli ve eğitimsiz, güdü ve zayıf, her ne olursa olsun, 
ı s l ah  ed i lmemiş  guruba dahil olanlar bircok hayvani eğ i l imler  
ic inded i rl er. Bunların faal iyet leri as la  hayı rl ı  değildir , cünkü yemek, 
uyumak,  savunmak ve üremek gibi  hayvansal eği l imlerden zevk 
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rı l ı rlarken daima dertlerle dolu olan bu maddi dünyada kalır lar . Diğer 
yanda ,  kuts<ı l  metinler tarafından ı slah ed i lerek tedr ic i  b i r  şeki lde 
Krsna şuuruna yükselenler yaşamda kesin bir i lerleme icerisindedirler. 

Hayır l ı  yolda yürüyenler ise şu üc guruba ayrı labi l irler: ( 1 )  maddi 
refahtan zevk a lan ve kutsal metinlerde belirt i len san ve kura l ları 
izl iyenler, ( 2 )  madd i varoluştan en yüce kurtuluşu bu.imaya cal ışanlar 
ve ( 3 )  Krsna suurundaki ku l l ar. Madd i mutluluk ic in dini sart ve 
kura l ları .diyenler ise,  meyvesel işçi ler ve duyusal ın"emnuniyet için 
meyvesel hir a rzu duymayanlar olmak üzere iki guruba ayr ı l ır lar .  
Duyusal memnuniyet iç in meyvesel sonuclar peşinde olanlar daha 
yüksek yaşam s tand ar t l a r ın a  ( hatta  yüksek gezegen l e r e )  
yüksel t i l eb i l i rler, fakat bunlar madd i var oluştan hür olamad ık ları 
icin gcrcckten hayır l ı  bir yolda deği ld irler. Sadece kis iy i  özgürlüğe 
götüren faa l iyetler hayır l ıd ı r. En yüce benl ik- idrakini, veya yaşamın 
madJ i  vücut kavrrımından özgür olmayı amaclamıyan her faa l i yet 
hayırsızJır .  Krşna suurundaki faaliyetler yegane hayırl ı faa l iyetlerdir 
ve Krsna suuru yolunda yürümek uğruna her tü rlü vücutsa l c i leyi 
gönü lden kahul eden kişiye ,  zor ci le ler icindeki mükemmel askın kişi 
denir. Cünhı bu kisi sekiz l i  )'Oga s istemini Krşna şuurunda u laşı lacak 
en yüce uyanısa yöneltm istir , böyle bir uygulama hayır l ıd ı r  ve bu 
yolda e l inden gel e n i  yapan kiş inin alca lmaktan dolayı korkması 
gerekmez. 
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/ıriipwı pwıya-krtiiıiı /ok'in 
usir�·ii sas�rnih sanıah 

s ı tci;uııiı s1inıafl11i1 gt'he 
:voga-bhımro 'bijiiylıcc 

/mi/ıyn-u l a ş t ı k t a n  sonr a ;  pwıya-krrcim-faz i le t l i  faa l iyet l erde 
bu l unan  ! a r ı n ;  /ııkiin-gezegen l e r ;  ıısiwci-oturdu ktan sonra ;  
siiwarih-b i r  cok ; sanıı'ih-y ı l l a r ;  s ı ıcintinı-faz i l e t l i n in ;  sri
marcim-refah ic inde olanın; gch t'-evinde ; }'Ogo-bhrnsra h-benlik 
idraki yolundan düsmi.is olan; LJbhijii}'ilfc-doğar. 

CEVİRİ 
Başarısız bir yogi, faziletli varlıkların yasadığı gezegenlerden birinde 
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uzun yıl lar zevk içinde yaşadıktan sonra, doğru ve dürüst bir 
ai lede, veya zengin ve soylu bir ailede tekrar dünyaya gelir. 

ACIKLAMA 
Raşarısız yogiler, az bir gelişme gösterdikten sonra düşenler ve uzun 
yıllar yoga yaptıktan sonra düşenler olmak üzere iki sınıfa ayrı lırlar. 
Kısa bir süre yoga yaptıktan sonra düşen yogiler, sadece fazi letl i 
varl ıkların kabul edi ldiği yüksek gezegenlere giderler. Orada geçirilen 
uzun bir yaşamdan sonra, bir brahman vaisnava ailesinde, veya soylu 
ve zengin bir ai lede dünyaya gelmek üzere tekrar bu gezegene geri 
gönderilirler. 
. Yoga yapmanın gerçek amacı, bu bölümün sonunda izah edileceği 
gihi Krşna şuurunda en yüksek mükemmelliğe ulaşmaktır. Fakat, bu 
kadar sebat edemeyip madd i cazibeye kapı larak başarısızl ığa 
uğrayanlara, maddi eğil imlerini tam anlamıyla kullanabilmeleri için 
Tanrının lütfu ile izin verilir. Ve bundan sonra da doğru ve dürüst, 
veya soy lu bir a i lede refah içinde yaşama şansına sahip olurlar. Bu 
ai lelerde dünyaya gelenler, sahip oldukları değerlerden yararlanarak 
kendilerini tam bir Krşı:ıa şuuruna yükseltmeye çalışırlar. 

42 
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atha va yoginam eva 
kule bavati dhimatam 

euıd dhi durlabhataram-
loke janma yad idr5am 

a r h a  ııa-ve ya ;  yoginam-bi lgi l i  aşkın k i ş i ;  eva-kesinlikle; 
hı1e-ai lede ; bavati-doğar; dhi-matam-büyük bir hikmete sahip 
olanların; etat-bu ; hi-kesinl ikle ;  durlabha-taram-çok nadir; 
loke-bu dünyada; janma--<loğum; yat-olan; idrsam-böyle. 

CEVİRİ  
Veya ( eğer uzun b ir  süre yoga yaptıktan sonra başarısızlığa 
uğramıssa ) büyük bir hikmete sahip aşkın bir ailede doğar. Böyle 
bir doğum bu dünyada çok nadirdir. 
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A C I KLAMA 
l ) i·ı y i ı k  h ı r  h i k me te �a h i p  ·yc ı_t;i/crin  a i l e s i nde duğmak hu ra d a  
l lVt.ı lmek tnl i r ,  c i ınhı hl ıyk hir a i lede dı ığan c ı  ıcuk ya�amının hasından 
i r ı haren maıwvi eği t im gi ı ri ı r. Bu durum, i ıze l i k le <lclin'd ,  veya gc ıs � ıtlmi 
, ı i kl er ınde gı ıri ı l i ı r .  Bu a i l e le r  ( ı ldukca b i l g i l id i r  ve ge lenekler i  ve 
ve t i ::- t i r i l ı ı ıe le r i  "( ınucu Tanrıya adanmıslard ı r, hu hakımJan manevi  
l ığre t me n l i k  , ı Lı t ı n; ı  �; ı h i pt i r l e r .  H i nd i stan'Ja  b i rcnk öciiıyu a i les i  
v;ml ı r ,  Lıbt hı a i le ler yeter�iz eğit im ve öğrenim sonucunda dejenere 
( ı l ı ı ıu�  ll u runıdad ı r l a r .  Ku�aktan kus<ığa, askın k i ş i lere Jestek olan 
a i l e l e r  T; ınr ın ın l i ı t fu i le  h;'.!Lı mevcut tur. Böyle a i le l erde dünyaya 
.!..!c l ıı ı ek  kes in l i k le uık g i ı ze l  hir �cyd i r. Oıi1 Vi:-;nupada Sr i  Sr imad 
i ); ı k t is idl lhant a �ar ;ı sva t ı  ( luwamı  Maharaj ve benim naciz  sahsım 
Tanrının liı tfu i le h( ıyk ; ı i l e lerde l l l  ığduk ve her ik imiz Je ya�amımızın  
hı::- ınl lan i t i  haren Tınr ı y; ı ad; ınmı�  h ı z ınct  h ınusunJa eği t im gi "ırd iik .  
A::-k ın ::-i,reın in t e n i  h ine gl ıre h i rh i r imız i  �( ınradan tanıd ık .  
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nı � nıIT �: � Cl'l�"f.-C:'i 1 1 '6 �  i l  
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r ı 1 rr ı 1  r ı ı ı ıı /ıı ıdd/ı i-s , ı ı irn ıg, ı ı i ı  
/ı ı/ılı, ı rt' / 1t l ! l ff ı l -dt'lı ikt 1 ı ı ı  

\·ı 1 r ı 1 rl· l·ıı rı ı rc ı /ı/ı 11\· ı 1/ı 
.\ı l ı ı ıs i,/ıllı ı ı  1 1  k, ,;.1 1 -l l ı l  J l ( lc il l ı l  

rı ı rrı ı- l"'u hak ı md ; ı  n; rı ı ı ı ı-l l ;  /ıw/dlı ı-sı 1 ı i 1\·ı ıgı ı ı ı ı--� u u ru n  yeni Je n 
Lcın ı lma, ı ; /, ı /ı/ı · r l·- b:anır ;  / ıı 1 1 ı ııı1-ddıikı 1 ı ı ı-h i r  i incek i vi icutt; ın ; 
\'ı l fı l fL'-gayre r eder; cı ı---de -da ; rıır,ılı---ondan �l lnra ; /ı/ı1l\·ı 1iı-tekrar ;  
.�ı ı ı  ı ıs idıl/ı ı 1 1 1-miı k emme i l i k  ic in ;  k ı  1 1:1 1 .  ı ıı 1rnluı ı ı 1-E y Kurt ; '  nu n ( ığ l u .  

CEVİ H. İ  
Bu seki lde doğarak gecen yasamında sah ip olduğu kutsal suuru 
yeniden uyandır ır ve tam basarıya ulasmak amacıyla ileriye yönelik 
bir gelisme göstermeye cal ısı r. 

ACI KLAMA 
i k i nc i  doğumunda i y i  b i r /ırlilı nıı ı ı ı  a i l c � inJc  J ii nyaya  ge len  Kra l  
Bhara t a ,  g ecen  ya �amda  qh ir  ( ı l unan a�k ı n  �uu run yen iden  
uyand ır ı l ma� ı  hak ı m ın llan ; ·ımek gi i�ter i lc l"' i lecek hr  d ( ığumdur. Kra l  
Bhara ta d iinyan ın i mpara tı ıruyd u \ 'C  h u  ge:egen l lnun zamanından 
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beri yar ı tanr ı lar  arasında Bharata-varşa adıy la b i l inir .  Ondan önce 
l l a vrta-varsa ad ıy l a  b i l in i rd i .  imparator, manevi mükemmel l iğe 
u lasmak i c in  gene yaşta inz i vaya cek i lmiş,  fakat bunda başarı l ı  
olamamışt ı .  Bir  sonraki yaşamında iyi  bir brahman ai lesinde doğmuş 
ve hep yalnız kalmak isteyip hiçkimseyle konuşmadığı icin Jada Bharata 
ismini a lmışt ı .  Ve daha sonra büyük bir aşk ınl ığa sahip o lan Kral 
Rahügana tarafından kesfedi lmişti . Onun hayatından anlaşı ldığı gibi , 
askın gayretler ve )'Oga uygulaması asla boşa gitmez. Krşna şuurunda 
tam bir mükemmel l iğe ulaşmaları icin aşkın kişilere tanınan fırsatların 
tekrarlanması Tanrın ın bir lütfudur. 

44 
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pürvabhyasena tenaiva 
hriyate h)' ava.So 'pi sah 

jijı1lisur api yogasya 
sabda-brahmativartate 

/ nln•u-bir öncek i ;  cıbhyiisencı-uygulama i le; tena-onun tarafından; 
c ı •u-kesinl ikle ;  hriyare --cezbolur; hi-muhakkak; ava.Sah--0tomatik 
ı ı l a ra k ;  api-de - d a ;  sah-k i ş i ;  jijı1iisuh-araştı rı c ı ;  api-bile; 
:\'c ıgasya-yoga hakkında ;  sabda-brahma-kutsa1 metinlerin r i tüe l 
i !keleri ; ari· vartare-aşar. 

CEVİRİ  
Bir önceki yaşamında sahip olduğu kutsal şuurun faziletiyle, yogik 
ilkelere kendil iğinden (aramaksızın bile) cezbolur. Böylesine bir 
arastırıcı l ığa sahip aşkın bir insan, kutsal metinlerde bahsedilen 
ritüel ilkelerin daima üzerindedir. 

ACIKLAMA 
İ leri sev iyedeki yogiler kutsal İnetinlerde belirti len ritüel lere rağbet 
etmezler, fakat yogadaki en yüksek mükemmel l ik demek olan Krşna 
şuurunu tamamlama konumuna kendi lerini yükse ltecek olan yoga 
i lkelerine rağbet. ederler. i leri seviyedeki aşkın kişi lerin Vedik ritüelleri 
umursamaması Srimad- Bagavatam 'da ( 3 . 33 .  7) şöyle izah edi l ir : 



3 54 ÖZCiÜN BAGA V AD-GiT A 
aho bata 'sva-paco ' to gariylin 

yaFjih�ıZ'ıgre �ıartate nama tubhyam 
tcfnıs tapm te jııhuvuh sasnıır arya 

brahmlinılnır nama gnwnti ye te 

6.45 

"Ey Tanr ım !  En asağı l ık  a i l ede dogmuş olsalar b i le ,  Senin kutsal 
ismini z ikreden kiş i ler manevi yaşamda cok i lerlemiş demektir .  Bu 
zakirler �ürhe yok k i  her türlü fedakarl ığ ı  göstermis, bütün kutsa l 
ycr lerJc y ıkanmıs  ve bütün kutsa l  met in ler in  öğren im in i  
tamamlamıslardır ." 

nunun en iyi bi l inen örneğini , H2ridas Takur'u en öneml i  müridi 
ularak kabul eden Rah Ca itanya ortaya koymuştur. Haridas Takur, 
Müslüman bir a i lede doğmuş ve Tanrının kutsal i s imler ini  ( Hare 
Krsna , Hare Krsna , Krsna Krsna , Hare Hare / Hare Rama, Hare 
Ra;�a. Rama R�i�a, H�re. Hare ) ·günde ücyüzbin defa z ikrederek zikir 
i lke lerine s ık ıca sar ı ld ığ ı  icin Rab Ca itanya tarafından namacarya 
mertebesine yükselti lmiştir. Ve bu gibi kul lar, Tanrının kutsal ismini 
siirekli olarak zikrettikleri icin, sııhda-hrahnw olarak bilinen Vedalar' ın 
ritüc l ler le i lg i l i  yi 'ıntemlcrini gecen yasamlarında tamamladıkları 
anlas ı l ı r .  Bundan da anlası lacağı g ib i ,  k i�i arınmadan Krsna suru 
i lke ler ine uyamaz, veya Tanrın ın ismi Hare Krsna 'yı z ikretmekle 
mesgul olamaz. 

45  
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61�q>\J1.-'i�tfi'.fdal 'lflfu q'ti � ı ı � x ı ı  
/Wd}'dtniid }'L!Wll!Öl1t15 tll 

·yogi smiısı tddhn-kilbisah 
ı ı ı ıckıı-Jıınııw-smiıs iddhm 

tdtu :·liri fliırliıiı gmiııı 

J ırıı)1il tniir�idd i hr uygulama ile; )'tıCdııuina/ı-gayret gösteren; rıı-ve; 
)'Ogi- b ö y l e  b i r  t r a r. s e nd e n t a l i s t ;  smiısı ıddJw-yıkanır; 
ki/histı/ı-gü n a h l a r ı nd a n ;  L1nckL1- b i r cok  ş e y d e n  s o n r a ;  
Jtınnıa--doğumdan; stııiısiddlıtılı-mükemmel l iğe ulasır; wwlı--ondan 
sonra;  )1ı'iti-ulaşır ;  pmi'im---en yüksek; ga rim-hedef. 

CEVİRİ  
Ve bir yogi, bütün pisliklerden temizlenip ilerleme yolunda gelisme 
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kaydetmek amacıyla icten gelen bir gayret gösterdiği zaman, 
mükemmelliğe ulaşma çabalarıyla geçen bir çok yaşamdan sonra 
nihayet en yüce kazanca ulaşır. 

ACIKLAMA 
Dürüst, aristokrat, veya kutsat 'b ir ailede doğan kişi yoga yapabilmesi 
icin müsait bir ortamda dünyaya geldiğinin bilincindedir. Böylece, 
yarıda bıraktığı ödevine kararlı l ıkla yeniden başlar ve kendisini bütün 
maddi pisiklerden temizler. Sonunda, bütün pisliklerden özgür olduğu 
zaman, en yüce mükemmell ik demek olan Krşı:ı.a şuuruna u laşır. 
Krşı:ı.a şuuru, bütün pisl iklerden özgür olunan bir mükemmel lik 
safhasıdır. Bu hakikat Bagavad-gita'da şöyle onaylanır: 

yesam tv anta-gatam papariı 
jananam puryya-kamıal')iim 

te dvandva-moha-ni1mukta 
bajante marn drdha-watah 

"Dindar faaliyetleri yerine getirmekle geçen bircok yaşamdan sonra, 
kişi bütün pisliklerden ve bütün yanıltıcı ikilemlerden tamamen özgür 
olduğu zaman Tanrıya sunulan aşkın sevgi hizmetiyle meşgul olur." 

46 
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tapasvibhyo 'dhiko yogi 
jnanibhyo 'pi maw 'dhikah 

karmibhyas cadhiko yogi 
tasmiid yogi bavarjuna 

tapas1ıibhyah-m ü n z e v i d e n  ; adhikah- b ü y ü k  ; yogi-yogi ;  
ji1anibhyah-ak ı l l ıd a n ;  api-d e -d a ;  matah-kabul  e d i l i r ;  
adhikah-büyük ;  karmibhyah-meyvesel işc i lerden; ca-de-da; 
adhikah-büyük;  yogi-yogi ; tasmiit-öyleyse ; yogi-aşkın kiş i ;  
bava-sadece olur; mjuruı-Ey Arjuna. 

CEVİRİ  
Bir yogi, münzevilerden, dene.ylerle bilgi edinenlerden ve meyvesel 
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ca l ı smalar yapanl ardan büyüktür. Onun icin Ey Arjuna ,  her  
kosulda bi r y0<,:::I olarak kal. 

ACl KLAMA 
YC 1gı1d an ha hset t iğ imi z  zaman, �uu nımuz i le Yüce M u t l a k  H ak i ka r  
aras ında h i r  hağ k u rmaktan bahsetmiş  o luruz .  Bu yöntem,  c eş i t l i  
u ygu Lımac ı la r ın  k u l land ığ ı  fark l ı  yöntemlere göre değiş ik  i s imler le 
anı l ı r . Tamı i le  l llan hıı  hağlantı kurma y0ntcminde,  b i lg i  eğer deneye 
daya n ı yl lr i se ,  huna ji'ılino-)·ugo denir  ve eğer bu i l i sk ide adanmış l ık  
ha l ı  hak imse  huna bt1kri-)1c ıgil deni r .  füıkri-)·oga, yani  K rşna suunı ,  
,t.;e l cc ek maddede i zah  ed i lec eği g i h i ,  hl'ı t i'ı ıı )'Ogil/arda u la� ı l acak en 
vi ıce  m i·ık e m mc l l ik t i r .  Tanr ı  huraJa )'c ıgcm ın  i ı s tün lüğü n ü  tesc i l  
ermek re,  fakat  hııh ri-\·C 1gildan ı·ı s t i ın l ı ldı ığunu si iylcmemckreJ ir .  Bilk ri
\'C 1,[;t1 t am l l l <ın m< ıne v i  h i l gi d i r  ve hundan dolay ı  h i c h i r:'ey ond an 
i ı s t i"ı n d e .Q i l d i r .  Ben l i k  h i lg i s i nden yok s u n  o l a n  m ü nz e v i l i k 
mükemme l l i k ten uzak r ı r. Tanr ı ya te s l im ulmaks ı z ı n  sah ip  o lunan 
deneyse l h i lg i  de m ı·ı k e nı me l l ik ten uzak t ı r . Ve K rsna suunındrı n 
yl lbun nLırak yapı L ın meyvescl ca l ı sma da hoşa zaman harcamaktan 
hasbı h irsey değ i ld i r. Bundan dnlayı , burada bahsed i l en ve en b ü yü k  
i ivgiiye lay ık gi ırülen \'c ı.c:ı ı .  ht ı l-:rİ-\1c ıgt1d ı r  v e  bu konı ı  gelecek maddede 
d :ı ha ; ıc ık  hir sek i lde izah edi lecekt ir. 

4 7  
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�;sıcıı1 � m aj � -q- qn;aı:il lfCf: i l  't\3 1 1  
\'ı ıgİ l ltl l l l  t l / ı l  .\tırt "c'\tl ll l  

ı ı ı t  1 ( /  -.;;ı ı  r cı ıtl ı ı r l ır-cl r ı ı ı ı ı  ı ıtl 
.Wı ıtlıllıılt ·tl ı ı  /ıı ı ı ı ı rc "' ı ı ı ı cl ı iı 

sı ı  l lk' \' ı tkrt İ r ı ım; ı ı ı ı t 1rt 1lı 

\·ı ıgi ı ıtl ı ı ı-yl ı g ı  ! e r i n ;  ı ı / ıi-d e - d a ;  Sdrt 't'Sıl ı ı ı- -- h e r  c e s i  t ;  ı ı ıt 1 r
,C:t 1 Ct' ı ı ı ı-Bende k a l ır ,  d a i m<ı Be n i  d i.ı :'i ini·ı r ;  t 1 ı ı r ı ı lı - tlrnıt 1 n:i-kenJ i 
ic inde ;  sıt1ılıllıti -Hl ı ı-tam hir  imanla ;  hıı t 1 rt'-ask ın  sevgi h izmet inde 
hu lunur ;  \'t1lı-yapan;  ı ı ıtl ı ı ı-1\ına (Tanr ın ı n Yi"ıce Sahs ı ) ;  st1lı--o; 
ı ı ı c·-Beni m  r ;ırafı 1111.Lın ; \ 1 1hı-rı mıt 1 /ı-en büyük Yl )g ı ;  mt1rtılı-kabul  
ed i l i r .  

CEV İ R İ  
Ve büyük bir imanla daima Bende kalan, kendi icinde daima Beni 
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düsünen ve  askın b i r  sevgi i l e  Bana h izmet eden kişi , bütün  
yogiler icinde yogada Benimle en  çok birlesmis olandır ve  hepsinden 
üstündür. Benim görüsüm budur. 

ACI KLAMA 
Bu r::ıJa kul l ::ın ı lan Sanskrit  sözcük bajate önemlidir .  Bajate, hizmete 
ih t i yac  duyu lduğu zaman ku l lan ı lan baj fi i l inden kökünü a l ı r .  
1 ) i l imizdeki " ib ::ıdet" sözcüğü baj sözcüğünün yerine geçer. i badetin 
anl ::ım ı ,  değer l i  olan birisine tapmak, veya ona saygı göstermek ve 
yüce l tmek demektir .  Fakat, ask ve imanla yapılan hizmet, öze l l ik le 
Tanrın ın Yüce Sahsı yla ilgi l id ir .  Kiş i ,  saygıdeğer bir  insana, veya bir  
yarı tanrıya ib:-ıckt etmekten kacınabi l ir ve saygısız damgasını y iyebil ir, 
fakat kisi haştan asağı lanet lenmek5izin Yüce Tanrıya hizmet etmekten 
Lıcınamaz . Her canlı varl ık Tanrının Yüce Şahsının öz parcasıdır ,  
ve hundan dolayı ,  her canlı  varlık kendi konumuna göre Yüce Tanrıya 
ihader e tmqe niyetlidir. Bunu başaramıyan düşer. Bu söylediklerimiz 
/ iti,QU 1 'lltt1nı 'da ( 1 1  . 5 . 3 ) şöyle onaylanır: 

ya esaıi1 rı ırıısarn sliksiid 
Zi tmn-fml[J/Wvllm İSVL1rllm 

nn bajmıry tWajiinnnri 
srhiiniid [JhrllSwh parant)' cıdhah 

"Büti"ın canlı  varlıkların kaynağı olan i lk Tanrıya karşı görevini yerine 
.L!c t i rıni ycn ve ihmal eden herkes bulunduğu konumdan kesinl ikle 
dtı�c r . "  

Ru di1rt l üktc hLLjmı ri sözcüğü ku l lanı lmışt ı r .  Demek k i ,  i badet 
sl. izcüğü yarıtanrı lar ve diğer sı radan canlı varlıklar icin kullanı l ırken, 
hııjm ıci sözcüği'ı sadece Yüc e  Tanrı i c in  ku l l an ı l ab i l i r .  S1imad
higav@ını ' ın hu dörtlüğünde kulanı lan avajiinanri sözcüğüne Bagavad
gicli 'da da rast lanır .  A11ajaıwnri mlim mı�dhah: "Sadece ahmaklar ve 
; ık rık lar Tanrın ın Yüce Şahsı Rab Krşna ile alay ederler . " Bu gibi  
a hmak l a r  hersey i  kend i l e rine yontarak, Tanr ı ya hizmet etme 
tavrından yoksun bir halde Bagm1ad-girli hakkında yorumlar yazarlar. 
s( ınuc olarak, bu gibi kis i ler bajmıc i  ve " ibadet" sözcükleri arasındaki 
fa rkı birbirinden ayırt edemezler. 

Her tlır lü wıgt1 uygulaması bakri-:vogada z irveye u lasır . Diğer bütün 
\·ı ıgil lmın amac ı ,  hıkri-:vogadaki  bu bllkri seviyesine u lasabi lmekt ir. 
Yugtın ın  esas anlamı bakri-yogtıd ı r ;  d iğer bütün :wgalar bakri-yogaya 
d ( ığru yükselme i :dcvi görür. Kllrnlll-)'Oganın başından bakri-yoganın 
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sonuna doğru yapılan yolculuk, benlik idraki yolunda yapı lan uzun 
bir yolculuktur. Meyvesel sonuçlardan uzak durularak yapılan kanna
yoga bu yolun başlangıcıdır. Karma-yoganın bilgide ve feragatte ilerleme 
kaydettiği safhaya jfılına-yoga adı verilir. ]fılına-yoganın, farklı fiz iksel 
yöntemlerle Ustün Ruh üzerinde meditasyonun arttırı ldığı ve aklın 
Tanrı üzerinde yoğunlaştırıldığı safhasına ise aştı'iiıga-yoga adı veril ir. 
Ve k işi aştı'iiıga-yogayı geride bırakıp Tanrının Yüce Şahsı Krşı::ıa 'ya 
geldiği zaman zirve noktası olan bakti-yogaya gelmiş olur. Aslında 
bakti-yoga, u laşılacak en yüce kazançtır, fakat bakti-yogayı detaylarıyla 
�aliz edebilmesi icin, kişinin diğer yogaları anlamış olması gerekir. 
i lerleme içindeki bir yogj ebedi talihin doğru yolunda demektir. Belli 
bir noktada kalan ve daha fazla gelişme gösteremiyen yogjler; kanna
yogj, jfılına-yogj, veya dhyı'ina-yogj, rı'ija-yogj, hatha-yogj, vs. gibi isimlerle 
tanımlanırlar. Kişi eğer bakti-yoga mertebesine yükselecek kadar 
talihliyse, diğer bütün yogaları geride bıraktığı anlaşılmalıdır. Bundan 
dolayı , t ıpkı ,  Everest Tepesinin zirve olarak kabul edi ldiği 
Himalayalar'dan bahsettiğimiz zaman dünyanın en yüksek dağının 
akla gelmesi gibi , aynı şekilde, Krşı::ıa şuuruna u laşmak ta yogada 
ulaşılabilecek en yüksek noktaya ulaşmak anlamına gelir. 

Yedik öğretilere göre , iyi bir şekilde yetiştirilm�k üzere bakti-yoga 
yoluyla Kr�na şuuruna ge len kişi çok talihlidir. ideal bir yogj, bir 
yağmur bulutunun renginin güze ll iğinde, nilüfer ciceğini and ıran 
yüzü güneş kadar parlak, üzerinde şahane mücevherler bulunan, 
elbisesi ve vücudu çicekten kolyelerle süslü olan ve Syamasundara 
diye bi l inen Krşna üzerinde dikkatini yoğunlaştırır. O, brahmajyoti 
denilen nuruyla her tarafı aydınlatır. O, Rama, Nrsimha, Vara.ha ve 
Tanrının Yüce Şahsı Krşı::ıa olarak farklı suretlerde bu dünyaya gelir. 
O, bu dünyaya Yasoda ananın oğlu olarak sanki bir insanmış gibi 
gelir ve Krşı::ıa, Govinda ve Vasudeva isimleriyle bilinir. O, mükemmel 
bir çocuk, koca, arkadaş ve öğretmendir ve O, bütün zenginliklerle 
ve aşkın nitel iklerle doludur. Kişi eğer Tanrı hakkında yapılan bütün 
bu tanımlamaların tam bi lincinde ise o kişi en yüce yogj demektir. 

Bütün Yedik literatürünün onayladığı gibi, yogadaki bu en yüce 
mükemmel lik mertebesine sadece bakti-yoga ile ulaşılabilir: 

yasya deve parı'ibaktir 
yatha deve tatha gurau 

tasyaite kathitı'i hy arthah 
prakasante mahatmanah 
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"Yedik bi lginin bütün manası ,  sadece T annya ve Onun temsilcisine 
ta.m bir inanç duyan büyük ruhlara kendi l iğinden açıklanır ."  
( Svetasvawra Upanişad 6. 23 )  

Baktir asya bajaruıriı tad ihamutropadhi�ruıirasyenamuşmin manah� 
kalpanam , etad eva ruıiskarmyam. " Baktinin anlamı, gerek bu yaşamda 
gerekse gelecek yaşamda her türlü maddi çıkar arzusundan özgür 
olarak Tanrıya hizmet etmek demektir. Kişi , bu gibi eğilimlerden 
uzak olarak aklını tamamiyle Yüce Tanrıya vermelidir. Naişkarriıya 
sözcüğünün anlamı budur." ( Gopala�tapani Upanişad 1 . 1 5 ) 

Yoga sistemindeki en yüce mükemmell ik mertebesi olan baktiyi, 
yani Krsna şuurunu icra etmenin manası budur. 

Dhyaruı�yoga konusunda Srimad Bagavad�gita 'nm Altıncı Bölümünün 
Baktivedanta acıklamalan burada sona ermiştir. 



Mutlağın Bilgisi 

1 
�•lql'1ql'q 

JiU:m"htı'i'11: � m'lf '1,3"'11.-Ji<::I�: 1 
� � lfi � �m=4fu � ı ı � ı ı  ' -> 

sri-hagm 1ö.n ı .ı ı ıiietı 
nwy:v iisakw-nwnah (xinhıı 

:vogariı :vw1jtın mad-Zisrn)'Lllı 
(tsmnsa:vmn samagrnm manı

\' ( l {hıiiiias:vasi rnc chnw 

sri-bllga ı 1an ı ı ı ıllcu -Y ücc Tanrı  şöy l e  Jcd i ;  nw:\'i-Ba n a ;  asakw
nıana/ı-ak l ı bağı m l ı ;  [ıiircluı-Ey Prtha 'n ın  oğl u ;  )'ogam-ben l ik  
iJrak i ;  :vw1jcın-uygu lamak; nwr-asrnya/ı-Benim b i l inc imde o larak 
( K r ş n a  ş u u r u n d a ) ;  asmnsayam-ş ü p h e  e t m e k s i z i n ;  
sanwgram- t a m a m e n ; nıJm- B a n a ; )1arfu'i-nası l ;  
jı1iisyasi-bi lebi l i rs in; rar-i.);  snıı ı-<luymaya cal ış .  

CEVİR İ  
Tanrının Yüce Sahsı söyle ded i :  Endiseden özgür v e  ak l ın Bana 
bağlı bir halde Benim tam bilincimle yoga yaparak Beni tam olarak 
nasıl bilebileceğini duy simdi, Ey Prtha'nın oğlu. 

ACIKLAMA 
Btıglwwl-giril 'n ın bu Yed i nc i  &1lümündc Kr:;na suunınun doğası  tam 
olarak izah ed i l i r . Kr�n<l h'ıti"ırl zengin l ik ler bak ımın dan tamd ı r  ve 

3 6 1  
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hu zengin l iğ in i  nası l  tezahür ett ird iği  bu bölümde anlatı l ı r .  A ynı  
zamanda ,  Krsna'ya bağlanan dört ceşit tal ihl i  insan t ipi ve  Krşna'ya 
asla yaklaşmayan dört ceşit ta l ihsiz insan tipi de bu bölümde tasvir 
edi l i r .  

Bagaııad-g'itii 'n ın i lk a lt ı  bölümünde, canlı  varl ık,  ceşi t l i  yoga 
yöntemler iy le kend is ini benlik idraki seviyesine yüksel tmeye kab i l  
nlan gayrimadd i b ir  ruh-can olarak tasvir edi l ir .  A ltıncı Bölümün 
sonunda i se ,  akı l ın Krşna üzerinde, birbaşka deyiş le Krşr:ıa şuru 
üzerinde sars ı lmaz bir  şekilde yoğunlaştırı lmasının tüm yogaları n  en 
yüces i  o lduğu ac ıkça be l i r t i l i r .  K i ş i  ak l ın ı  Krşna üzer inde  
yoğunl astırarak Mutlak Hakikati tamamen bi lebi l ir, fakat bunun tersi 
hir yöntemle bunu başaramaz. Gayrişahsi brahmajyotiyi ,  veya yere l 
Paramatma 'y ı  id rak etmek, Mutlak Hakikat hakkında ed in i len 
mükemmel bir bi lgi deği ldir, cünkü bu bi lgi eksiktir. Tam ve bi limsel 
hi lg i  Krşna 'd ı r  ve Krşı)a şuurundaki k iş iye herşey acıklanır. Tam 
Krşna şuurundaki k iş i ,  Krşna'nın bütün şüphelerin ötesindeki en 
yüce bilgi olduğunu bi l ir. Ceşit l i  yoga yöntemleri Krşı:ıa şuuru yolunda 
sadece birer atlama taşı görevi yapabi l i rler. Her kim doğrudan doğruya 
Krsna şuuru yoluna girerse, brahmajyoti ve Paramatma hakkında tam 
bi lg iye kend i liğ inden sahip olur. Krşna şuuru yogasını yapan kiş i ,  
Mutlak Hakikati, canl ı  varlıkları, maddi doğayı ve onların kendilerine 
a i t  gerecleriy le tezahür edişlerini ve herşeyi tam olarak bilebilir . 

Bundan dolay ı ,  A lt ıncı Bölümün son maddesinde bel i rt i ld iği gibi, 
k i ş i  yoga yapmaya başlamal ıdır .  Herşeye Kad i r  Krşı:ıa üzerinde 
konsantre olmak, i lk ve en önemlisi  sravanam olan ve dokuz değişik 
seki lde yapı lan bel i r l i  bir adanmış h izmet vasıtasıyla mümkün olur. 
Bundan dolay ı ,  Tanr ı ,  Arjuna'ya, tac chrnu, yani " Benden duy" 
Jemektedir .  H ickimse Krşna'dan daha büyük bir otorite olamaz ; bu 
bakımdan,  k iş in in  mesaj ı doğrudan doğru ya Ondan duyması ,  
mükemmel b ir  Krşı)a şuuruna sahip olabi lmesi icin e l ine gecen en 
büyük fırsattır .  Bu bakımdan, kiş i  bu mesaj ı ,  akademik öğrenimle 
::;ismiş ve Tanrıya adanmamıs birisinden değil de, ya doğrudan doğruya 
Krşna'dan ya da Krşna'ya adanmış saf bir kuldan öğrenmel idir. 
Mutlak Hakikat olan Tanrının Yüce Şahsı Krşna'yı anlamanın yolu, 
Srimad-Bagaı ;atam'ın Birinci Kantosunun ikinci  Bölümünde şöyle  
anlatı l ı r :  

smvatiim sva-kathiih krsnah 
· punya-srvana-kirtaıwh · 



7. 1 Mıalcığın Bilgisi 

hrdy antah-stho hy abhadriini 
q ıidhwıoti suhrt satiim 

nasttı-[>rii)'esv abhadresıı 
nityaıiı biigavata-seva)1a 

hagavmy ııttanw-sloke 
haktir bcwaıi naişchiki 

cadii ra;as-wmo-bavah 
kiima-lobhadayas ca ye 

ceta etair antfoiddhaıiı 
schicaıiı sClCt1 ıe prasidı:ıti 

c 1 •t1ıiı fmısmııw-nıanaso 
ht1gt 1 1 1ild-hakcİ-)'Oga talı 

ht1gm•t1d-wcc 1 1L 1 - 1 1ij11ö.ıwm 
mı ıkw-sm\g-yas:wı jfı)'ilCL' 

hd:vt1rc hnh:w-grnnchis 
cid">'Llnte sarva-st1ıiısLTyö/ı 

bi�·il;1 Cc cZiS')'il ktımıfıni - . 
. �lrstıı e ı •ılc�1wni.m1r� 

0363 

"Krşna hakkında, Vcdik l i teratüründen, veya Bagavad-gicfı vasıtasıyla 
doğrudan doğru ya Krs ı�a 'dan duymak ( b i lg i  a lmak)  doğru b i r  
faa l iyett ir .  Herkesin kalbinde bulunan Rab Krşna, sürek l i  Kend is i  
hakkında b irşeyler duymaya ca l ısan adanmış kulunu ar ı t ı r  ve onun 
iyi l iğ ini  isteyen b i r  arkadaşı g ib i  hareket eder. Adanmış k i ş i  de  
uyumakta o lan aşk ın  bi lgisini bu yol la doğal olarak u yand ır ı r  ve 
gel ist ir ir .  Diğer adanmış lardan ve füigaııa tam 'dan Krşna hakkında 
daha fazla bi lgi a ldıkca kendis ini gitgide Tanrı ya adanmış h izmet 
vermeye adar. Adanmış hizmetin gelişmesiyle, kiş i  ihtiras ve cehalet 
hal lerinden özgür olur ve böylece maddi hırs ve tamahtan da kurtulmus 
olur .  Si.iti.in bu p i s l ik lerden ar ınan bir  aday,  saf erdem ha l inde 
sars ı lmadan ka l ı r  ve  adanmış hizmetle hayat bu larak Tanr ı  b i l imini 
mükemmelen anlar. Rıkri-">'t\ç:ıı böy lece maddi  di.işkünli.iğün bu sert 
di.iği.imi.ini.i kesip atar ve Tanrının Herşeye Kad i r  Mut lak Hak ikat 
Şahsiyetini anlama mertebesi olan tısaıiıstı'.'Wıiı sanwgram mertebesine 
kişinin bir an önce ulaşmasını sağlar." ( füiga1 ıı ıtarn 1 . 2 . 1 7 - 2 1 ) 



3 64 ÖZGÜN BAGA VAD-GlT A 7.2 

Bundan dolayı, kişi , sadece Krşı:ta'dan veya Onun şuuruna sahip 
adanmış bir kulundan duyarak Krşı:ta bilimini anlıyabilir. 

2 
m;f &s-g �i°4�1'1fli�· qm&fü: 1 

��,,�, � �� 1 1 � 1 1 

jı1finam te 'harn sa-vijiüinam 
idaıiı vakşyamy a5eşatah 

yajjnZitva neha bhüyo 'nyaj 
jnatavyam ava5isyate 

pwnam-gorun e n  b i lg i ;  te-sana; aham-Be n ;  sa-ile; 
viji1anam-görünmeyen bi lgi; idam-bu; vaksyami-acıklıyacağım; 
asesatah-tam olarak; yaı-hangi; jiüitva-bilerek; na-değil; iha-bu 
dünyada;  büyah-ileri; anyat-daha fazla; jnlıtavyam-bilinebilir ; 
avaSis yare-kalır. 

CEVİRİ 
Görünen ve görünmeyen olmak üzere bu bilginin tamamını sana 
acıkl ıyacağım. Bunu bildikten sonra, senin için bilinecek daha 
fazla birşey kalmayacak. 

ACIKLAMA 
Tam bi lgi , görünen dünyayı, .onun arkasında bulunan ruhu ve her 
ikisinin de kaynağını icerir. Bu, aşkın bilgidir. Tanrı, yukarıda bahsi 
gecen bilgi sistemini açıklamak istemektedir, cünkü Arjuna, Krşı:ta'nın 
arkadası ve sırdasıdır. Bu acıklama, Dördüncü Bölümün basında Tanrı 
tarafından yapı l�ıştı ve b�rada tekıar onaylanmaktadır. Tam bilgiye , 
sadece doğrudan doğruya Tanrıdan gelen gurular zincirinde yer alan 
rıdanmış kul lar u laşabi l ir. Bu bakımdan, kişinin, her ceşit yogada 
lizcrinde tefekküre dal ınacak yegane varlık ve tüm sebeplerin sebebi 
olrın tam bi lginin kaynağını bi lmesi icin yeterince zeki olması 
gereklidir . Vedalar (Mımdaka Upanisad 1 . 3 )  bu konuda şöyle der: 
knsmin bagavo viji1lite sarvam idarn viji1atari1 bavati. Bütün sebeplerin 
screbi bil indiği zaman bilinmeyen hicbirşey kalmaz. 
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nıltnLt. \)'linöıiı sahasresu 
kı:ıscid yotcı ti siddha)•e 

:wırmam cıpi sidclhö.nöıi1 
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ka.scin marn wcti wcwacah 
ırnmı.ısııöni!ın-adamların; S lt h a s  re s u-bi n l e rc e s i n i n  i c i nd e ;  
kı ısôr-

· ·
-biri s i ;  yura ri-gayret  eder ;  �iddhaye-mükemmel l ik i c in ;  

\'( lldtöm- g a y  r e t  e d e n  1 e r i n  i c i n d e ; .:.ı/)i-gercekten ; 
,iıhlhiinlinı-mi·ı k c mme i l  i ğe  u l a san l ar ın i c  i nd e ;  kascir-biris i ; 
1 1 1 ,ım-Beni ; 11 1ecci-hi l i r ;  rorr· v@ıh-asl ıncla .  

CEVİRİ  
Binlerce kisinin icinde b i r  kisi mükemmelliğe ulasmak ic in  gayret 
gösterir ve mükemmelliğe ulasanların icinde Beni hakikaten bilen 
birisi zor c ıkar. 

ACl KLAMA 
Cesi t l i  seviye lerde bircuk ima;1 vard ı r  ve binlercesinin ic inde sadece 
bi r tanes i  ben l iğ in ,  vücudun ve Mut lak Hak ika t in  ne o lduğunu 
i iğrcnmeye ca l ısacak kadar askın idrakle yeterince i lgi lenir . Beşeriyet 
genel nlarak yemek, uyumak, savunmak ve c iftleşmek gibi hayvani 
eği l im lerle mcsgu ldür ve askın b i lg iye i lgi duyan bir i s i  cok zor c ıkar .  
l ;;ra 'nın i lk a lt ı  bölümü benliği ,  Ustiin Benliği , ve ji'ılinı:.ı-yı ıgtı . dhyöna
\'l \Ç"d ve benliğin maddeden ayırdedi lmesini anlama konusunda aşkın 
bi lg iye i lgi duyanlar ic ind ir .  A ncak,  K rsna sadece Krşna suuruna 
sah i p  k iş i l e r  tarafıncl<m bi l inebi l i r .  Diğer aşkın k i s i l e r ,  Krsna 'y ı  
anlamaktan daha kolay olan gayrişahsi Brahman' ı  idrak edeb i l i rler .  
Krsna, Herseye Kad i r  Sahısd ı r, fakat aynı zamanda O, Brahman ve 
Paramatma b i lg i � in in ötes inded i r .  Krsna 'y ı  anlamak konusunda 
gi 'ıs terd iklcri gayret snnucunda :·ugi/erin ve jı1Lini/er in kafa ları hırım. 
( layrisahsi yetci lcrin en hi"ıyiiği"ı olan Sripada Sankar<ıcarya'nın kenel i 
l lirii yorumunda Krsna 'yı Tanrının  Yüce Sahsı nlarak kabul etmesine 
rnğmen, L )nun taraftarları Krsna 'yı Tanrının Yüce Sahsı olarak kabul 
etmez ler ;  ci"ın hı k is i ,  gayrisahsi Brahman hakkında askın b i r  idrake 
u lasınıs  olsa bi le Krsna 'yı bi lmesi wk wrdur. 

Krşna , i lk Tanrı C lo\· inlhı. , bütün sebeplerin sebebi ,  Tanrın ın Yüce 
Sahs ıd ı r .  ls ı •ımılı p1ırı 1 nı , ı /ı kr.'inıth sı1c -ciı/ -,inı1 ııılı ı - rigrnhııh / ı 1 ı ı1iılir ıiılır 
gut 'i ı ıddlı .\1tıTı1-kı.irı 1 ı ıı 1 -kı.'irı 1 1 Jtmı .  Ona adanınaın1slarıi1 Onu b i lmesi ct ık 
wrdur .  Adanmaını �  k i s i l er, hı1kci, veya adanmıs hi:met yı ı lunun cnk 
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kolay olduğunu söylemelerine rağmen bunu uygu layamazlar. Eğer 
adanmamışların iddia ettiği gibi bakti yolu cok kolaysa, neden kendileri 
zor yolu secmektedirler ? Bakti bi lgisinden yoksun olan bazı otoritesiz 
kis i ler tarafından uygulanan sözümona bakti yolu kolay olabil ir, fakat 
hakti, kura l v e  şart lar ına göre uygu landığı  zaman �ahminc i 
entellektüeller ve fi lozoflar bu yoldan kolaylıkla saparlar. Srıla Rüpa 
Gosvami , Bakri-rası'imrta-sindhıı 'sunda ( 1 .  2 . 1 O 1 ) şöyle yazmıştır: 

srııti-smrti-pııranadi
pancarı'itra-vidhirn vinı'i 

aikantiki harer baktir 
wpı'itı'i)•aiva kalpate 

" Upanişadlar, PıırCinalar ve Narnda-pancarı'itra gibi otorite l i  Vedik 
l i teratürler ini  i nkar eden b ir Tanrıya adanmış hizmet, toplum 
icerisinde gereksiz bir rahatsızlık yaratır." 

Brahman'ı idrak etmis bir gayrişahsiyetcinin, veya Paramatma'yı 
idrak etmiş bir yoginin, Tanrının Yüce Şahsı Krşı:ı.a'yı Yasoda ananın 
c ığlu olarak, veya Arjuna'nın savaş arabasının sürücüsü olarak anlaması 
mümkün deği ldir. Büyük yarıtanrı lar bi le Krşna hakkında şaşkınlığa 
düşerler ( mııhyanti yat sürayah) .  Mı'iriı tu veda na kascana: Tanrı ,  
"Beni hickimse olduğum gibi  bi lemez" der. Ve eğer Onu bilen birisi 
cıkarsa, o zaman, sa mahatmı'i su-dıırlabhah. "Böyle bir ruh çok nadirdir." 
Bundan dolayı , Tanrıya adanmış hizmet sunmaksızın, kişi büyük bir 
<i l im veya fi lozof olsa b i le  Krşna'yı olduğu gibi ( tattvatah) bi lemez. 
Onun herseye kadir l iğ inde giz l i  olan bütün sebeplerin sebebi 
t ı lmasındaki ve Onun zenginl iğindeki, şöhretindeki ,  gücündeki ,  
güzell iğindeki , bilgisindeki ve  feragatindeki akıl almaz aşkın nitelikleri, 
�adcce Krşna'ya adanmış saf bir kul bi lebilir, cünkü Krşna, Kendisine 
<id<inmış kul larına cok yardımcı olur. O, Brahman idrakindeki son 
�i 1zdür. Ve sadece Ona adanmış kullar Onu olduğu gibi bi lebi lirler. 

atah sri-krsna-nı'imı'idi 
ria baved gı·ahyam indriyaih 

se�ıonmııkhe hi jihvadaıı 
svayam eva sphııraty adah 

"Körelmiş maddi duyularla hickimse Krşna'yı olduğu gibi anlıyamaz. 
Fakat O, Kendisine sunulan askın sevgi hizmetinden memnun kalarak, 
kendisini adanmıs  ku luna acar." ( Bakti-rasCimrta-sindhıı 1 . 2 . 234)  
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hümilı-turrak; li[>tıh-su ; mwitıh-ateş ; vi'iyıılı-hava ; kam-eter; 
nwıwlı-akı l ;  h ı ı d d /ı i h-zeka; e v a-ke s i n l i k l e ;  ca-ve ; 
ıılıdnkı:irn/ı-sahte  nefs ;  i t i-böy lece ;  iyanı-bü tün b u n l a r ;  
ın l·-Bcnim; hinnZi.-ayrık; prnkrtih--enerj i lerim; asradlıii-sekiz l i .  

CEVİR İ  
Toprak, su , ates, hava, eter, akı l ,  zeka v e  nefs ;  b u  sekiz unsur 
hep birlikte Benim ayrık maddi enerjilerimi teşkil eder . 

ACI KLAMA 
Tanrı b i l im,  Tanrının mesnı kl lnumunu ve Onun cesidi enerj i lerinin 
<ma l iz ini  yarar. Madd i dl lğaya fndkrti ad ı veril ir ,  yani St'it1 ıatcı-tantrn'da 
tasv i r  edi ld iğ i  g ihi ,  fn«ıkıti Onun fark l ı  pım ısil enkarnasyon larındak i 
( yayı l ımlar ındak i )  enerj ikridir. 

·t •i s ı.ıos t ı ı trini riipt'ini 
pımısakhyiiny who 1 •idı ı lı 

ckıııiı r ı ı  ııwlımllh srnsrr 
dı •ifrwııiı t 1 •  ııı ;da-s�i;iısrhiram 

rrtİ\'t1ıiı- sıın •ıı-hÔrıı-srlımiı 
rlini jiiılrı •ö. vinıı ıc:·mc 

"Rab Krşna 'nın s ın ı r� ı z  yayı l ı s ı ,  madd i yarad ı l ı ş  icer is inde üc Vi şnu 
t ) larak ortaya c ı ka r .  Bunlardan bir inc is i  Maha Visnu, nw/ım-rı ı r r ı •ıı 
ularak bi l inen büti'ın maddi enerj iy i  yarat ı r .  ik inc is i  Garbodakasayi 
Visnu , her evrende cesit yaratmak üzere bütün evrenlere g i rer . Ve 
('ı cüncüsi·ı Ks ırndakasayı  Visnu i se ,  Paramatma olarak b i l inen ve 
herşeye nüfuz  eden LJqi'ı ıı Ruh olarak bütün evrenlere nüfuz eder . 
O, atomun icinde bile mevcuttur. Bu üc Visnu'vu bi len herkes maddi 
esaretten özgür olabi l i r . " 

. · . · 
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Bu madd i dünya, Tanrının enerj i lerinden b irinin geçic i  b i r  
tezahürüdür .  Maddi dünyadaki bütün faaliyetler, Rab Krşı�a'nın bu 
üc Vişnu yayılımı tarafından yönetilirler. Bu purnşalara enkamasyonlar 
denir .  Tanrı ( Krşr:ıa)  b i l imini bi lmiyenler gene l l ikle,  bu maddi 
dünyanın canlı varlıkların eğlenmesi için yaratılmış bir yer olduğunu 
ve bu canlı varlıkların purnşalar (maddi enerj inin zevkini çıkartan, 
onu kontrol eden ve ona sebep olan) olduğunu iddia ederler. Bagavad
gita 'ya göre bu Tanrı tanımaz fikir yanl ıştır. Tartışılan bu maddede, 
maddi tezahürün özgün sebebinin Krşr:ıa olduğu belirt i lmiştir. Bunu 
Srimad-Bagavatam da onaylar. Maddi tezahürün cüzleri (parçalar ı )  
Tanrının ayrık enerj i leridir. Hatta, gayrişahsiyetçilerin ulaşacağı en 
yüce kazanç o lan brahnuıj)ıoti bi le ruhsal semada tezahür etmiş olan 
ruhsal bir enerj idir. Vaikun�halokalarda olduğu gibi, brahmajyoti içinde 
ruhsal eşitl ik yoktur ve gayrişahsiyetçi ler bu brahmajyotiyi ulaşılacak 
en yüce kazanç o larak kabul ederler. Paramatma tezahürü ise ,  
Kşirodakasayi V işr:ıu'nun gecici olarak herşeye nüfuz eden halidir .  
Paramatma tezahürü ruhsal dünyada ebedi değildir. Bundan dolayı ,  
as ı l  Mutlak Hakikat, Tanrının Yüce Şahsı Krşr:ıa'dır. O, eksiksiz 
enerj ik şahıstır ve birbirinden farkl ı  olan ayrık ve dahil i  enerj i lere 
sahiptir. 

Yukarıda bahsed ildiği gibi, maddi enerj i içerisinde başlıca sekiz 
tezahür vardır. Bunlardan ilk beş tezahür olan toprak, su, ateş, hava 
ve gökyüzüne, içine beş duyu nesnesinin de dahil olduğu beş devasa 
yaradı l ış ,  veya kaba yaradı l ış adı veri l ir .  Bunlar, fiz iksel sesin, 
dokunmanın, şekil in, tadın ve kokunun tezahürleridir. Maddi bi lim 
bu on unsuru b i rbir iyle uzlaştırmaktan başka birşey yapmaz. Fakat 
diğer üc öge olan akıl ,  zeka ve nefs materyalistler tarafından ihmal 
edi l ir. Akli faaliyetlerle uğraşan filozofların bilgileri mükemmel değildir, 
cünkü onlar en yüce kaynak olan Krşna 'yı bilmezler. Nefis ( maddi 
varolusun temel i lkes ini olusturan, "Ben" ve "Benim" kavramları ) 
maddi ·faaliyetler için gerekl i .olan on duyu organını icine alır. Zeka, 
maluıt-tattva denilen tüm maddi yaradıl ışla i lgi l idir .  Bundan dolayı, 
Sankhya'nın ateist felsefesinin konusunu oluşturan maddi dünyadaki 
yi rmidört unsur, Tanrın ın sekiz ayrık enerj isinden tezahür etmiştir ;  
bunlar gene l l ik le  Krşna'nın enerj i lerinden fi l iz lenmiş olan yan 
cnerj i lerd ir ve Ondan ayrı olarak bulunurlar, fakat az bir b i lgiye 
s;:ıhip olan bu ateist Sankhya filozofları, tüm sebeplerin sebebinin 
Krsna olduğunu b i lmezler. Sankhya felsefesinde tartışılan konu , 
13agavad-gitii 'da tasvir ed ildiği gibi, sadece Krşna'nın harici enerj isinin 
hir  tezahürüdür. 



7. 5 Mıı clağın Bil�si 

5 
31q{�FJ:i('1f\qr�f � fcıfu # 1fül{ 1 
� 461ci06l � wra � i l  � i l  

ll/>areyllm ı ras w anymn 
ı))·akrrirh vicl<lhi me param 

jiq ıa-hı-:tröı-i1 maha-baho 
yllyedm-iı diiryare jcıgar 

369 

. ı/ �ır,1----dahi l i ;  i:v t 1 ın --hı; iw/ı-bunun yanısıra; rı ı-fakat; anyt'inı-bir 
J ığcr; prt 1krr im -eneq i ;  1 1iddhi-sadece anlamaya cal ış ;  nıe-Benim; 
/ ı,mlııı-yücc ;  ji ı 10-hiirtinı--cm l ı  varl ıkları  kapsı yan ; mahii-hiiho -Ey 
�< ınl ı urdulu; \1< 1:vti-kimin tarafından; idam-bu; daryare-faydalanı l ır 
,·eya ynzla�t ırı l ı r ;  _iıı.�ur-ırnıddi cli"ınya .  

CEVİR İ  
Bunlar ın yanıs ıra ,  Ey  sanl ı Arjuna ,  bu maddi ,  dahi l i  doğan ın 
kaynaklarını sömüren canlı varlıkları da kapsıyan bir baska üstün 
enerj im daha vardır. 

ACI KLAMA 
Burada ac ıkuı be l irt i ld iğ ine gi ire, canlı varlıklar Yüce Tanrının üstün 
d \ lğas ın a ( ve ya enerj i � inc ) a i tt i r . Tl)prak ,  hava, sıı , ateş, eter ,  akı l ,  
zeka ve  nefs nlarak tezahür eden ceş i t l i  urnurlar dah i l i  enerj i y i  
\ l lu�tun ı r lar .  Maddi dnğanın suretleri olan kaba ( toprak vs. )  ve lat if 
( a k ı l  vs . ) unsurlar dah i l i  enrj in in  ürünleridir .  Ceşi t l i  nedenlerle bu 
dahi l i  encrj i lcrı si iıni·ıren canlı varlıklar Yüce Tanrının üstün enerj isine 
dahildirler ve bii tiin maddi 1.li" ınyanın  işlevi bu enerj iye bağl ıd ır. Ustün 
eneıj i ,  ya n i canlı  varl ık tarafından ha reke te gec ir i lmedikce kozmik 
tezahü ri·ın h icb i r  güc i"ı Yl )ktur. Enerj i ler  da ima enerj ik tarafından 
kuntrul ed i l i r ,  bu bakımdan, canl ı varl ıklar daima Tanrının kontrolii 
alt ındadı r  ve bağımsız olarak varolamazlar. Zeki olmayan bazı kişi lerin 
düsündiiğii gibi , nnlar as la b i rb i r ler ine eşit gi"ıc lere sahip deği l lerd i r .  
Can l ı  var l ık lar  ve  Tanrı aras ındak i  fa rk , Srimııd -BLiga q 1a rcını 'da 
( 1 0. 8 7 .  30) si iy lc anlat ı l ı r :  

ı ı / ı< 1ri ı ı ıı r,ı dlın mls rt 1 ı ı ı 1 -/J/1 1"fl ) \'dili .\dn« ı -gcı r,ıs 
rt1rhi ı 1t ı  sclS\'d fL' C İ  ı ı iwınıo d/ın 1 1 1c ı  JlL' Ct 1rnrh,ı 
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ajani ca yan-ma)•aın tad avimucya niyatr bmıet 
samanı anıt jiinatiiıiı yad amataıiı mata-duştataya 

7.6 

"Ey Yüce Ebed iyet ! Eğer vücutlanmış canlı varlıklar ebedi iseler ve 
Senin gibi  herşeye nüfuz edebil iyorlarsa , o halde Senin kontrolün 
a l t ında olamazlar. Fakat, eğer canl ı varlıklar Senin Tanrı lığının 
zerreleri olarak kabul edi l iyorlar ise, o halde Senin yüce kontrolün 
altındadırlar. Bundan dolayı, gercek özgürlük, canlı varlıkların Senin 
kontrolüne tesl im olmalarını gerektirir ve bu teslimiyet onları mutlu 
kı lar .  Onlar sadece bu mesru koumlarında kontrolör olabi l ir ler .  
Bundan dolayı, Tanrının ve canlı varlıkların her bakımdan birbirlerine 
eşit olduklarını idd ia eden monistik (birlik) teoriyi destekliyen sınırlı 
bi lgiye sahip k işi ler ,  asl ında hatalı ve kir l i  bir görüş tarafından 
güdü ime kted irler." 

Yüce Tanrı Krsna, tek kontrolördür ve bütün canlı varlıklar Onun 
tarafından kontrol° edilir. Bu canlı varlıklar Onun üstün enerj i leridir, 
cünkü onların varoluş nitelikleri Yüce Tanrınınki i le bir ve aynıdır, 
fakat güç miktarı bakımından onlar Tanrıya asla eşit değildir. Ustün 
enerj i  (canlı varlık ) ,  kaba ve latif halde bulunan dahil i  enerj iyi  
( maddey i )  sömürürken, gercek manevi akl ını ve zekasını unutur. 
Maddenin canlı varlık üzerindeki etkisi bu unutkanlığa sebep olur. 
Fakat, canlı varlık yanıltıcı maddi enerj inin etkisinden özgür olduğu 
zaman mııktiye, yani özgürlük mertebesine ulaşır. Maddi yanı lgının 
etkisi alt ındaki nefs " Ben maddeyim ve maddi kazanc ta Benimdir" 
Jiye düşünür. Her bakımdan Tanrı i le bir olma kavramı da dahil 
olmak üzere , bütün maddi fikirlerden özgür olduğu zaman, canlı 
varlık gercek konumunun farkına varır. Bundan dolayı, canlı varlığın, 
sadece Krsna 'nın çeş i t l i  enerj i lerinden bir is i  olduğunun ve bu 
enerj inin maddi pisli kten özgür olduğu zaman tam Krşna şuuruna 
sahip olacağın ın , veya özgürlüğe ul aşacağ ının Gicii tarafından 
t ınayland ığı sonucuna varabil iriz. 

6 
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t'ft l t- l:ı u  i k i  doğ a ;  'YOnini-on la r ın  doğum kaynağı d ı r ;  
hı] rtıni-yarat ı lm ı s  olan hersey ;  samani-bütün; i t i-böylece ; 
ı ıpı:ıdfıii.rcı:wı-bi l; a h a m-Ben ; krtsnasya-hepsi n i k aps ı yan ;  
iı ıglırah- d ü n y a n ı n ; prabhavah- t e z  a h  ü r ü n  k a y na  ğ ı ; 
rn·dayalı-cözü li"ır dağı lımı; rarlıii---olduğu kadar. 

CEVİRİ 
Bütün canlı varlıkların kay"oağı bu iki doğa icerisindedir. Bu 
dünyadaki maddi ve manevi olan herseyin kaynağının ve sonunun 
Ben olduğumdan emin olabilirsin. 

ACIKLAMA 
Var olan hersey ruh ve maddenin ürünüdür. Ruh, yarad ı l ı ş ın temel 
<ılanıdır ve madde nıh tarafından yaratılmıştır. Ruh, maddi ge lişmenin 
be l l i  l:ı ir sathasınJa yarat ı lmamıstır . Tam tersine , bu madd i dünya 
sadece ruhsal enerj i üzerine tezahür etmiştir. Maddi vücut gelişir , 
cünkü maddenin icerisinde ruh mevcuttur; üstün enerj i ,  yani ruh-can 
vücutta mevcut bu lunduğu icin bir cocuk, ergenlikten yetişkinl iğe 
doğru tedrici bir gelisrne gösterir. Aynı şeki lde, devasa evrenin bütün 
kmmik tezahürü de Ustün Ruh Vişnu 'dan dolayı ge lişme gösterir . 
Bundan dnlay ı ,  bu devasa evrensel sureti olusturmak icin bir araya 
gelen ruh ve madde i lz ,ı_:i"ıı1 ularak Tanrının iki enerj isidir ve sonuc 
l)larak Tanrı herseyin özgün sebebidir. Tanrının kısımsa! öz parcası 
nlan canlı v <ı r l ık ,  büyük bir gökdelenin, büyük bir fabrikanın ve 
hatta bt·ıyük bir sehirin var olus sebebi olabilir, fakat bütün ev.renin 
var olus sebebi olamaz. Bu evrenin sebebi ,  Büyük Ruh, veya Ustün 
Ruhtur .  Ve Yüce Krsna büyük ve ki.ici..ik ruhların her ikisinin de 
varolus sel:ıe l:ıidir . Bundan dolayı ,  O, tüm sebeplerin esas sebebidir . 
Bu konu , Kmlıd L lpm1İsod 'da ( 2 . 2 . 13 ) ,  nicyo nit:vaniiın cetanas cetaniiniim 
si'ızleriylc nnaylanır. 

7 
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mattah-Bend en öte ; para- taram-yüc e ;  na-değil; anya t  
kinôt-başka b irşey; asti-orada ; dananjaya-Ey servetler fatihi;  
mayi-Bende ;  sarvam-var olan; idam-gördüğümüz; protam-dizi l i ;  
sütre-ipe ; mani-garıiih-inciler; iva-gibi. 

CEVİRİ 
p:y servetler fatihi, Benden üstün olan bir başka hakikat yoktur. 
ipe dizilmiş inciler gibi, herşey Bana bağlıdır. 

ACIKLAMA 
Yüce Mutlak Hakikatin, şahsi �eya gayrişahsi olup olmadığı konusunda 
süregelen bir  tanışma vardır.  Bagavad-gita 'ya göre, Mutlak Hakikat, 
Tanrının Yüce Şahsı Krş!la'dır ve bunun böyle olduğu adım başı 
onaylanır. Mutlak Hakikatin bir şahıs olduğu özell ikle bu maddede 
vurgu lanmaktadır .  Brahma-sariıhita'da Yüce Mutlak Hakikatin, 
Tanrının Şahsı olduğu şöyle  beyan edil ir :  isvarah parama� krşnah 
sac-cid-ananda-vigrahah, yani "tüm zevklerin deposu ve tam bi lgi ve 
saadetin ebedi sureti olan i lk Tanrı Govinda, Yüce Mutlak Hakikat 
olan Tanrının Şahsı Rab Krşna'd ır. Bu otoriteli beyanat, Mudak 
Hakikatin bütün sebeplerin sebebi olduğu konusunda hic;:9ir şüpheye 
yer b ı rakmaz.  Bununla beraber, gayr işahsiyetçiler Svetilivatara 
Upanişad'da ( 3 . 1 0) belirtilen Vedik yorumun gücü üzerinde tartışırlar. 
O yorumda şunlar belirti lir: tato yad uttaratararn tad arüpam arıiimayam 
/ ya e tad vidıır amrtas te bavanti athetare duhkham evapiyanti . "Maddi 
dünyada, evrendeki i lk canlı varlık olan Brahma, anlaşı ldığına göre, 
yarıtanrı ların, insanların ve hayvanların içindeki en üstün varl ıktır. 
Fakat, Brahma 'nın ötes inde, maddi bir suret i  olmayan ve bütün 
maddi pisliklerden özgür olan bir Aşkınlık vardır. Onu bileb ilen kişi 
askınlığa u laşır, fakat Onu bilmeyenler bu maddi dünyanın sefilliğini 
cekerler." 
. Gayrişahsiyetciler, arüpam sözcüğü üzerinde önemle dururlar. Fakat, 
hu arüpam gayri şahs i deği ldir .  Arüpam , yukarıda bir bölümünü 
verdiğimiz Brahma-sariıhita'd� betimlenen saadet, ebediyet ve bilginin 
askın suretine işaret eder. Sveıasvatara - Upanisad 'daki ( 3 . 8 -9) diğer 
dörtlükler bunu şöyle kanıtlar: 

� ıedaham etariı pııruşariı mahanwm 
aditya-vamariı tamasah parastat 

tam etıa t 'idvan ati mrtyıım eti 
nlin:-;ah pantha vidyate ' yanaya 
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\'ilsmôt pornın nciparnm cısti kii'ıcid 
:wısnıtin nCiııijo no j)•Ciyi 's ti kii1cid 

·t 'rkscı İ q ıa \Whdlw diqıi tisthmy t'kLL' 
rcncdmi1 />ılnwın pı.ınıst'ı ıll scınıcmı 

3 7 .3 

"Tanrının  Yiıce S;ıhsının,  karan l ığın bütün ımıddi kavramlarına askın 
u!Jıığıınıı b i l ı ymum. Sadece Onu bi len kişi doğum ve ölüm döngüsi'ır1ü 
a�ah i l i r .  ( )  Yiıce Sahısın  bi lg i s inden basb hicbi rsey k i s iy i  özgürlüğe 
Lı vusturam;ız ." 

" H i c b i r  hak ika t t ı  Yiıce Sahı stan üstün değ i l d i r , ccınkü O en 
ı·ı st ii ndi'ır. ( ), en ufaktan d aha ufak ve en büyükten daha hüyükrür .  
( ), ses�iz duran b i r  ağac kunumundad ı r  ve aşk ın semayı  ayd ın lat ı r  ve 
h i r  ağac gibi ki ık kr in i  yayarak enerj i ler inin uzant ı lar ın ı  her tarafa 
ya yar ." 

Bıı Ji )rtlcıklcrJcn ;mlas ı ld ığı  gi hi ,  hem maddi  hem manev i  haldeki 
enerj i le r i y le  her t; ırat'rı ni·ıfuz eden Tanr ın ı n  Yi·ıce Sahsın ın , Mutlak 
Hakika t  t ı lJ ı ığı ı � l  ınucuna varab i l i r i z .  

8 
ws� � � ·rnnptm: 
ı:;ıuıq: fi ci� c: ısı ·��: it � ;ı-ısı- 1 1  ı:; 1 1  

J G J 

rıısı ı ' hmıı ı ıf >s ı ı  k,ı ı ı ı ı tl'\'ıl 
Jırı1hlıiisnıi SılSİ-.\lll'\' ı l \'( ılı 

f ırı 1 1 ı ı 1 1 11ılı sıırı 'c 1 - ı -dcsı ı  
sıı/ıd, ı /ı khl· f >ı t ı ır ı ısı ı ıi ı ı ırnı  

rı ıs, ılı-tat ;  ı 1/ı ı 1 1 1 ı-Ben; ı ı / >s ı ı-suda; km ı ı ı re:wı-Ey K u n t ı 'n i n  oğl u ;  
/ >rı ıh/ı,1-ıs ık ;  ı 1  s ı ı ı  i-Ben; .' ı 1 s i - s ıl r :v ı 1 w > lı-a y ı n v e  g ii n e ş  i n ;  
/ >rı ı ı ıı ı ı •, ılı-ii c h a r f  rı - u - m ;  sıııTtı-hcrseyde ;  IL' dc su-Vedalar ;  
,ı1/ıd<1iı-sn r i t r e s i m i ;  klk· - c r e rd c ;  Jı1 1 1 11 ı ısı 1 1 1 1-kabi l i yet ;  
ms ı ı-insandak i .  

CEVİR İ  
Ey  Kunti 'nin oğlu ,  Ben suyun tadıy ım, a y  v e  günesin ıs ığıy ım, 
Yedik mantralar ic inde om hecesiyim, Ben eterin ic indeki sesim 
ve insanın kabiliyetiyim. 
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ACIKLAMA 
Tanrının , ceşit l i  madd i ve ruhsal enerj i leriyle herşeye nasıl nüfuz 
edebildiği bu maddede acıklanmaktadır. Yüce Tanrı , farklı enerj i leriyle 
haslangıc niteliğinde kavranabilir ve böylece Onun gayrişahsi nitel iği 
idrak ed i lebi l ir. Bir sahıs olan güneş yarıtanrısının, her tarafa nüfuz 
eden güneş ışığı i le kavranabi lmesi gibi ,  Tanrı da ebedi yurdunda 
hulunmakla beraber, her tarafa nüfuz eden yayı lmacı enerj i leri 
arrıc ı l ığıyla kavranabil ir .  Suyun tadı ,  suyun faal  i lkesidir. Suyun saf 
t rıd ına tuz karısmış olduğu icin hickimse deniz suyunu icmekten 
zevk a lmaz. Suyun cazibesi tad ının saflığına bağlıdır ve bu saf tat ,  
Trınrının enerj i ler inden bir id ir. Gayrişahsiyetciler suyun tadırıda 
T anrınm varlığını kavrarlar ve şahsiyetçiler ise, insanların susuzluğunu 
gidermek amacıyla tatlı bir su temin ettiği icin Tanrıya şükranlarını 
�unar ve Onu yüceltirler. Yüce Tanrıyı kavramanın yolu budur. 
U y g u l a m a  yönünden bakacak o lursak ,  şahs iye tc i l ik ve 
gayrisahsiyetc il ik arasında bir mücadele yoktur. Gayrişahsi ve şahsi 
kavramların herşeyin icinde aynı anda mevcut olduğunun Tanrı 
tarafından bil indiğini bi len birisi bunda celişkili bir dunun olmadığını 
bil ir. Bundan dolayı , Rab Caitanya şu saf doktrini ortaya koymuştur: 
dı.:İntya bec!.1 w abheda-tatcva, yani aynı anda birlik ve farklılık. 
Ay ve Güneşin ış ığı ,  Tanrının gayrişahsi nuru olan brahmajyotiden 
kaynaklanır. Ve her Vedik i lahiye başlarken ku l lanı lan pranava ve 
1 1nıkdrn aşkın ses  t i treş imler i  Yüce Tanr ı y ı  be l i rt i r .  Çünkü 
gayTisahsiyetciler, Yüce Rab Krşna'yı, Onun sayısız isimlerinden biriyle 
bel irtmekten cok korkarlar ve aşk ın bir ses titresimi olan oıiıkara 
�esini titreştirmeyi tercih ederler. Fakat, ori1karanın Krşna'yı temsil  
e t t iğini bi lmezler. Krsn<ı suurunun yükümlü lüğü her yere uzanır ve 
Krsna'yı bilen kişi kutsanır. Krşna'yı bi lmeyenler yanı lgı ic indedirler 
ve Krsna bi lgisi hzgürlük, Onu bilmemek ise bağıml ıl ık demektir. 

9 
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/ ıı orl'O gcmdhah prrhiv)·Ciıi1 Cll 
cı:jas dismi vibha 'l ıasaıı 

ji ı •cmmi1 smwı-bıl tesıı 
capas casnıi capas'l·is ı ı  

pı n ı \· u lı--i q .. �iın ; .�wıdhu/ı-kc ıku ;  ınrhi t ')'c'im-toprakta ; ct1--<le-da; 
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r.:;uh--ısı ; c a - d  e - d a ;  asmi- B e n ;  vibfuivcısaı.ı-ateste; 
ji·11unanı-yasam; s a n ı a-h e r s e yd e ;  büresu-can l ı  va r l ı kf ar ; 
rı ı/>ulı-kefarct ; ı: a-d e - d a ; · asm i- Be n ; . capasvisı ı-kefarette 
hu lunanlarda. 

CEVİ Rİ 
Ben toprağın özgün kokusuyum, ve ateşin sıcaklığıyım. Ben yaşıyan 
herseyin yasamıyım ve bütün münzevil erin kefaretiyim. 

ACI KLAMA 
J >wıya smcugu "hnzu lmamı ş "  anlamına ge l i r  ve pwıya özgündür. 
Cicekte ,  toprakta , sud a , a teşte ,  havada,  vs. olduğu g i b i ,  maddi 
dünyadaki  her�cy i n  kend is ine  özgü bir tad ı ,  veya kokusu vard ı r . 
Hcr"cyc nüfuz eden hı kirlenmemiş  özgün tat Krsna'dır. Aynı şeki lde , 
hern:y in kcnd i� ine has h i r  tadı  vard ı r  ve bu rat  baz ı  k i myasa l 
madde l e r i n  b ı r ı " r ı rı l ınas ıyLı değişeb i l i r .  Bunun i c in, özgün olan 
hcr::-cyin h i r  kt ıku:o;u ve l> i r  tad ı  vard ı r . Vihha�1as ı ı  sözcüğü "a teş" 
<mla ın ına ,l!c l i r .  A te-:- l l l ınadan ne fabrikalar cal ıs ır ,  ne yemek piser, 
"'"· ve hu ate" Kr"na\l ı r . Ate"in s ıcakl ığı Krsna 'd ır .  Vedik  eczac ı l ığa 
gl ıre, bı r ın h ılge"indeki  lh°ı si.ik ı s ı  h<:ızı ımı z l ığa sebep olur.  Oyleyse, 
haz ım i c in hik atese iht iyac vard ı r. Krşna şuurundan anlad ığımıza 
gi"ıre , tl lrrak , a te" ·  su, hava ve hli tiin akt if  i lkeler ,  bütün k imyasal 
maddeler ve hi.ı t i"ı ı1 madd i umurlar Krsna 'ya bağl ıdır .  Bundan dolayı , 
Kr-:-na 'nın kı t fuy la .  k is i  kendi hayat ını uzatahi l ir .  veya kısaltah i l i r . Ru 
b.ık ı ından. Krsrnı ::'uunı her alanda faa ld ir .  

1 0  
� l1İ � fclfu qp.f fH kH 'i 1 
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/ ı ı  ıılıllıir /ıwlıllı inwca nı t ısnıi 
(L'_İılS (l'_İd:\ l ' İ l ltll)] t1iı 1 1 1 l l  

/ıiiıoı ı-cckirdck ; ı ı ı  ıl ı ı ı-Ben; s ı ı nıı - /ı ıl r ıl 1 1 ,l m- h li t i.i n  c a n l ı  
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st1 1 1t!rt 1 1 1ı 1 nı--özgiin, c l"'cd i ;  /ıwlıllıilı-zeka; h ıılıllı i-nıı 1rlinı-zeki  l ı lanın; 
t 1 .rnıi-Ben;  rl·jıı /ı-c esarc t ;  fL' i ı ts ı  inıl ı ıı-glic i li \ ) lanın ; , ılıı oı ı-Ben . 
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CEYİRİ 
Ey Prtha'nın oğlu,  varolan herşeyin özgün tohumunun, zeki 
insanın zekasının ve kudretli insanların cesaretinin Ben olduğumu 
bil. 

ACIKLAMA 
Bijam sözcüğü "tohum" ana lamına gelir ve Krşna herşeyin tohumudur. 
Hareketli ve hareketsiz olmak üzere cesitl i  canlı varlıklar vardır. Kuslar, 
hayvanlar, insanlar ve d iğer b ircok ·canlı  varlık hareket edebi ime 
yeteneğine sahiptir, fakat ağaçlar ve bitkiler hareket etmeksizin öylece 
ayakta durmak zorundadırlar. Her canlı varlık 8.400.000 çeşit yaşam 
türü icerisinde yer al ır  ve bunlardan bazı ları hareketl i ,  bazıları ise 
hareketsizd ir .  Fakat, her halikarda hepsinin yaşamının tohumu 
Krşna'dır. Yedik l i teratüründe bel irti ld iğine göre , Brahman, veya 
Yüce Mutlak Hakikat gayrisahsidir ve Parabrahman, yani Yüce Ruh 
Krşna şahsidir. Bagavad-gita'da belirtildiğine göre, gayrişahsi Brahman 
�ahsi kavram iceris inde yer alır. Bundan dolayı ,  Krşl)a özgün olarak 
herseyin kaynağıdır. O, herşeyin köküdür. Bir ağacın kökünün bütün 
ağacı beslemesi gibi, herseyin kökü olan Krşna da bu maddi tezahür 
icer isinde yer alan herşeye bakar. Bu konu, Yedik l iteratüründe (Katluı 
Upanisad 2 . 2 . 1 3 )  şöyle onaylanır: 

nityo nityanam cetanas cetananam 
eko bahüniiın yo vidadhati kaman 

O, bütün ebedtlerin icerisinde esas ebedi olandır. O, bütün canl ı ların 
yüce canıdır ve O, tek başına bütün yaşamı canl ı  tutar. Kiş i ,  zeka 
olmaksız ın hicbirşey yapamaz ve Krşna'nın dediğine göre, bütün 
zekanın kökü Odur. Zeki olmayan kişi Tanrının Yüce Şahsı Krşl)a'yı 
anlıyamaz. 

1 1  
� � � 4>1'i<ı�ıf4qf\itaıı ı 
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balaın balavatam cahaın 
kama-raga-vivarji tam 

clamıliviruddho bıltesu 
kamo 'smi bharat�rşabhu 
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h ı /ı ı ı ı ı- g i·ı c ;  hı 1 /1 ı - ı •ı1r1lnı-g ii c l ii n ii n ;  ccı- v c ;  uhmıı-Ekn; 
klıı ı ı ı-i h r i ra -. ;  rılgı ı-ve bağ ı m l ı l ı k ;  ı • i ı •m)irı 1 1 1 1--yuksu n ;  cfomw
ı ı ı •iırnldhı ı /ı-d'ini  i l k e lere a y k ı r ı  olmayan ; hı:ı rcs ı .ı-hi·ı ri in var l ı k la rı n  
i c cr i s i nd e ;  kı-lııw/ı-c i ns e l  y a s a m ;  ı ıs ı ı ı i-Re n ;  hhdruw-rsahh(ı-Ey 
l �h<ı r< 1r< 1 l < ı r ' ın  efend i s i .  

C E V İ R İ  
Ben güdünün gücüyüm ve dini i lkelere aykırı olmayan ih ti ras ve 
arzuyum. Ey Bharatalar ' ın efendisi ( Arjuna ) ,  Ben dini i lkelere 
ters düsmeyen cinsel yasamını. 

ACI KLAMA 
( l i ıc liı b i r  ad; ı ın ı n  gi ıc i·ı ,  sahs i  �a ld ırga n l ı k  i c in  deği l zay ıflar ı  korumak 
ı c ın k u l la n ı l m a l ı d ı r .  A yn ı  sek i lde,  dini i lk e lere (dm111ı1 ) göre,  c insel  
va..;am cı ı(: u k  y< ıprnak i c i nd i r .  baska h i rsey ic in deği l .  Bu nda n  dolay ı , 
a n ne v e  b ; ı b <ı l < t r ı n ..;ı ı r t ı ı ı ı l ı ı l ı ığ ı ı ,  Krsna su ı ı rı ı n a q h i p  cnc u k l a r  
\ er i ..; r i  rme k r i r .  

1 2  
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\L'-ı ı Lı n  hcı' s ı : l'< ı- ,·e ;  LTı ı--ke� i n l i k l c ;  �,/ r r ı ·il-:,//ı-erd e m  i c i nd e ;  
/ı,/ ı ·,ı/ı-,·a rı ı l u �  du ru mu ; ı,lj1 1\1l /ı - i h t i ra s  h a l i n d e ;  r1lıı ı 11.,ti/ı� chakr 
h a l i n d _· ;  cı ı-- d ı· - l l a ;  · \· c·- ı ı Lı n  h e p s i ;  nıı ı r r , t/ı - Be nclen;  
,Tı ı-k e s i n l i k l c ;  i r ı-1,i ıy l c c e ;  r1lı ı-1 ı n l a r ;  ıiddlıi-h i l ıncyc  c a l h ;  
ı ıı ı -deği l ;  r 1 1-L ıb r ;  ı ı lıı ı ı ı ı- l kn ;  1L'.\ 1 1--{ 1nLırın iccr i s i nd c ;  1L'----{ ın la r ;  
ı ı ıı ı \· i- l �enllc . 

CEVi R !  
Var olusun h e r  hal i ( erdem, iht iras, veya cehalet hal leri ) Benim 
enerj im le  t e zahür  e tmist ir .  Bir bakıma Ben hersey im,  fakat 
bağımsızım. Ben maddi doğanın hal leri altında değilim, tam tersine 
onlar Benim ic imde yer alır. 
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ACIKLAMA 
Dünyadaki bütün madd i faal iyetler maddi doğanın üc hali a ltında 
yhnet i lmektedir .  Doğanın bu maddi halleri Yüce Tanrı Kr.şna'dan 
kaynaklanıyor olmakla beraber, O bu hal lere hedef olmaz. Omeğin, 
kişi devletin kanunlarına göre cezalandırılabilir, fakat bu kanunların 
koyucusu olan kra l bu kanunlara hedef olmaz. Aynı şeki lde, maddi 
doğanın bütün halleri (erdem, ihtiras ve cehalet halleri ) Yüce Tanrı 
Krşı:ıa 'dan k aynaklanır, fakat Krşr:ıa maddi doğaya hedef olmaz . 
Bundan dolayı O, nirgıınadır , yani bu gımalar veya haller Ondan 
kaynaklanmakla beraber Onu etkilemez. Bagavan'ın, yani Tanrının 
Yüce Şahsının öze l  karakteristiklerinden bir tanesi de budur. 

1 3  
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tribhir gıına-mayair bavair 
ebhih sarvam idariı. jagat 

mohitariı nabhijanati 
mam ebhyah param avyayam 

tribhih-üc; gıma-nwyaih-gunaların oluşturduğu; bavaih-var oluş 
durumla r ı ;  ebhih-bütün bunlar ;  sarvam-bütün ; idam-bu ; 
iagat-e v re n ;  nıohitam-aldat ı lm ı ş ;  na abhijZinZit i-bilmez; 
mt'im-Benim;  ebhyah-bunların üzerinde ;  param-Yüce Tanrı ; 
dt  ya:•am-yorul maz . .  

CEVİRİ 
Bu üc hal ( erdem, ihtiras ve cehalet) tarafından aldatılan bütün 
dünya, Benim bu hallerin üzerinde olduğumu ve hic yorulmadığımı 
bilmez. 

ACIKLAMA 
Bütün dünya maddi doğanın Üç hali tarafından büyülenmiştir. Bu üc 
hal tarafından büyülenmiş olanlar, Yüce Tanrı Krşna'nın bu maddi 
doğaya aşkın olduğunu anlıyamazlar. 

Madd i doğanın etkisi altında bulunan her canlı varl ık bel l i  bir 
vücuda sahiptir ve buna göre belli psikoloj ik ve biyoloj ik faaliyetlerde 
bulunur. Doğanın üc maddi hali içerisinde işlev gösteren dört sınıf 
insan vard ı r . Tamamiyle saf bir erdem hal inde olanlara hrahman 
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Jenir. İhtiras halinde ulanlar ksatriyalardır. Hem ihtiras hem de  cehalet 
ha linde olanlara vaisya denir. Tamamiyle cehalet hal inde bulunanlar 
ise �üdrn/ard ı r .  Ve onlardan daha düşük seviyede hayvanlar, veya 
hayvansa l  yaşam vard ı r. Bununla heraber ,  bu bel irleme ler sürekli 
deği ldir. Bizler lmihmana, ksatriya, vaisycı , veya südra olabiliriz, fakat 
hu yasam her halikarda gecicidir. Fakat, bu maddi yaşantımızın geçici 
t )lmasına ve gelecek yasamımızda ne olacağımızı b ilmememize rağmen 
hı yanı ltıcı enerj inin büyüsüne kapı larak kendimizi yaşamın vücutsal 
kavramıyla tanımlarız ve Amerikal ı ,  Rus, Hintli ,  veya brahman ,  Hindu, 
Müslüman, vs . olduğumuzu düşünürüz ve böylece bütün bu hal lerin 
("ı zerindc hulu nan Tanrın ın Yüce Sahsı n ı  unuturuz. Onun icin,  
dt ığanın hu ü c  ha l i  tarafından a ldat ı lan canl ı lar ın ,  bu madd i geri 
p l a n ın a rkas ın d rı Tanr ın ı n  Yüce Şahs ın ı n  bu lunduğu nu 
;m l ıyamadıklar ı , Rah Krsna tarafından burada bel irtilmektedir. 

İnsanlar ,  yar ı tanr ı lar� hayvanlar, vs. gibi farkl ı  ceşitlerde bircok 
canlı varl ık vard ır  ve hunların her biri madd i doğanın etkisi altındad ır 
ve hepsi de Tanrının askın Sahsını  unutmus durumdad ı r. Ihtiras ve 
cehalet ha l inde hulunanlar ve hatta erdem hal inde bulunanlar bile 
Mutlak Hakika tin gayrisahsi Brahman kavramından öteye gidemezler. 
( )nlar, Y(·ıce Tanrının tt"ıın güzell iğe, zenginliğe , bilgiye, güce , şöhrete, 
ve feragate sahip t ı lan �ahsi gört"ıı1tüst·ı kars ı sında saskın l ığa düşerler. 
Erdem ha l inde hulunanLır hile hunu anl ı yamadıktan sonra ihtiras 
ve cehalet halinde t ı lanlar bunu hic anl ıyamazlar. Krşna suuru maddi 
duğanın hı üc ha l ine askın d ı r  ve Krsna �uurunda gercek anlamda 
verk:-;mis t ıLınLu i_ ızgürli"ıklcrinc kavu�muslard ır .  
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ddi, 1i-a�k ı n ; h i-kes inl ik lc ; L'Sli-hu ; gı ııw - ıııt1yi-madd i doğanın üc 
h a l i n d e n  L 1 l u s a n ;  nı d nı cı- B e n i m ;  maya-enerj im; 
dı ırtır}'d)'il-üstesinden gelmek cok zor; nıönı-Bana; t'� 1a-kesinlikle; 
)'e-yapanlar; fmıpwfwı ıı rc-teslim ; nuı:1anı t'tlinı -hu yanı lt ıc ı  enerj i ;  
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tarnnti-üstesinden gelmek; te--onlar. 

CEVİRİ 
Maddi doğanın üç halinden ib.aret olan Benim bu kutsal enerjimin 
üstesinden gelmek çok zordur. Fakat, Bana teslim olanlar bunun 
ötesine kolaylıkla gecebilirler. 

ACIKLAMA 
Tanrının Yüce Şahsının sayısı� enerj i leri vardır ve bütün bu enerj i ler 
kutsaldır. Canlı varlıklar, Onun enerj i lerinin bir parçası olmakla 
beraber maddi enerj iy le  olan temasları yüzünden, özgün üstün 
güderinin üzeri maddi pislik tarafından örtülmüştür. Maddi enerj iyle 
örtülü bulunan kisi, muhtemelen bunun etkisinden kurtulamaz. Daha 
önce belirti ldiği gibi, Tanrının Yüce Şahsından kaynaklandığı için, 
maddi ve ruhsal doğalar ebedidir. Canlı varlıklar Tanrının ebedi ve 
yüce doğasına aittir, fakat Tanrının ikinci derecedeki enerj isi olan 
madde tarafından kirleti ldikleri için onların yanılgıları da ebedidir. 
Bundan dolayı ,  koşullanmış ruha, ebediyen koşullanmış anlamına 
gelen nitya-baddha denir. Maddi zaman içerisinde hiçkimse geçmişe 
giderek koşul landığı tarihi bulamaz. Sonuç olarak şunu söyliyebi l ir iz 
ki, maddi enerj i ikinci  dereceden öneme haiz olsa bile, kişinin maddi 
doğanın kıska.;larından kurtulması çok zordur, çünkü maddi enerj i ,  
canlı varlığın asla üstesinden gelemiyeceği yüce iradeyle yönetilir . 
!kinci dereceden öneme haiz olan maddi doğa kutsal iradeyle 
yönetildiği icin ve Tanrıya kutsal bir bağla bağlı olduğu için burada 
kutsal doğa olarak tanımlanmaktadır. Kutsal iradeyle yönetilen maddi 
doğa ikinci dereceden öneme haiz olmakla beraber, kozmik tezahürün 
inşa ve tahrip edil iş inde şahane bir rol oynar. Vedalar bunu şöyle 
onaylar: mayaın tu prakrtim vidyan m2iyinam tu mahe5varam . "Maya 
( yanı lgı) sahte veya gecici olmakla beraber, mayanın arkasında, yüce 
sihirbaz Tanrının Şahs ı ,  yüce kontrolör Mahesvara vardır . "  
( Svetasvacara Upanisad 4 . 1  O)  

Gıına sözcüğü aynı zamanda "halat" anlamına gelir ,  bundan 
anlaş ı ldığına göre , koşul lanmış ruh yanılgının halatları ile sıkıca 
bağlanmış durumdad ı r. El leri ve ayakları sıkıca bağlanmış birisi 
kendisini kurtaramaz; bu kişiye bağlanmamış birisi yardım etmelidir. 
Cünkü bağlı birisi diğer bağlı b irisini kurtaramaz; bu kurtarıcı ,  
özgürlüğüne kavuşmuş olmalıdır. Bundan dolayı, koşul lanmış ruhu 
sadece Rab Krşr:ıa, veya Onu temsil eden bir manevi  öğretmen 
kurtarabilir .  Böyle bir ü stün yardım görmiyen kişi maddi doğanın 
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kıskaclar ın Jrın kurtulamaz. Adanmıs hizmet, veya Kr�na suuru kisinin 
kurtulmasına yarJ ı mc ı  olur. Bu yanı lt ıc ı  enerj inin Rabhi olan Krsna , 
kı ısu l l anmı::- ruhu scrhest b ı rakması  i c in bu başac ık ı lmaz enerj i ye  
cmrcdeh i l i r .  O, kı  ısu l lanmıs ruha gösterd iği sebepsiz insafı i le maddi 
enerj i y e  hu emri  ver i r ,  c ü nhı O, özgün olarak Kend i cocuğu 
kı ınu mundrı ulan canl ı  varl ığa t ıpkı hir baha gibi düşhındür.  Bundan 
dula v ı ,  Tanrı n ı n  n i l i'ı fer ayak lar ına tes l im olmak, bu zorlu maddi  
enerj inin kıskac la rınJan kurtu lmak i c in izlenebi lecek tek yoldur.  

Bı ırada kı ı l lanılan miinı ı:>1ıa sözcükleri önemlidir. Mam sözcüğünün 
anla m ı ,  Brrıhma ,  veya S i va 'ya d eği l ,  sadece Krşna 'ya ( Vişn u ' ya ) 
demek t i r. Brahm:'ı ve Siva uldukca yüksek bir  konumda bulunmakla 
herahcr ( ha tta hemen hemen Visnu'nun sevi yesi nde olmalar ına 
r�ı.Qmen ) ,  kosu l l anmh ruhu mayanın kıskac lar ından kurtarmak, hu 
rt1j1 1-gı 1 1 ıı 1  ( i h t i ra s )  ve wm1 1-gı tnil ( ceha l e t )  enkarnasyonlar ı  i c i n  
mii mhın d eği ld i r .  Birhaska dey i s le ,  Br<ıhma v e  S i v a  d;ı mil)1ı:1n ı n  
etkis i  a l t ın d ad ı r. Sa�lece Visnu nıa)'önı n  efend is id ir ;  bundan dolay ı ,  
�adece Vi srnı kı  ısu l lanmıs  r; ıhu k

.
urtarab i l i r .  Ved{ılm- ( S·ı 1ı:>rösvararu 

l 'Jıı 1nisı 1 ı l ) . K )  l---u ı1u ,  "()zgi; rkık sadece Krsrnı 'yı  anlamakla  mümkün 
ı ı lur"  anlamın ;ı gelen r t 1nı L' fü ı •idit1 1i'i siiz l er iy lc  onaylar. Hatta Rah 
Siva "Sü phc yı )k ki  Vi :;;nu herkese i 'ızgiirl l'ık  dağı tand ı r" an lamın a  
.L:dcn nı ı ık t ı -(>ıııılıl tii _, ı 1n •cS:i ı iı s ı 'ız l c r i y l c ,  i i zgürlüğün sad ece R a h  
Visnu 'nun insafıy la  kazanı labi leceğini ı ın a ylamıst ır . 
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,ısrirı!h-kahul  e tmek. 
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CEVİR İ  
Seytani kişilerin Tanrı tanı�az mizacını benimseyen, bilgi leri 
yanılgı tarafından calınmış olan ve insanların içinde en düşük 
seviyede bulunan ahmak ve akak kişiler Bana teslim olmazlar. 

ACIKLAMA 
Bagavad-gita 'da anlat ı ld ığın a . göre ,  sadece Tanrının Yüce Şahsı 
Krsna 'nın ni lüfer ayaklarına kendisini teslim eden kişi maddi doğanın 
başacık ı lmaz kanunlarının üstesinden gelebi l ir . Burada, "Nası l olur 
Ja bütün bu tahsi l görmüş bilim adamları , iş adamları ,  yönetici ler ve 
toplumun l iderleri Tanrının Yüce Şahsı Krsna'nın nilüfer ayaklarına 
tesl im olmazlar ?" sorusu kiş inin akl ına gelebil ir . Mukti, yani maddi 
doğanın kanunlarından özgür olma hal i ,  bircok yaşamlar ve uzun 
yı l lar boyunca büyük planlar ve azimle büyük l iderler tarafından 
ceşitli yollardan aranmıştır. Fakat, eğer Tanrının Yüce Şahsınm nilüfer 
ayaklarına tesiim olarak bu özgürlüğe ulaşmak mümkünse neden bu 
zeki ve cal ı şkan liderler bu yolu benimsemezler? . 

Gıta bu soruya oldukca samimi bir  cevap verir. Brahma, Siva, 
Kapila, Kumaralar, Manu , Vyasa, Devala, Asita , Japaka, Prahlada, 
Bal i  ve sonralar ı  Madhvacarya , Ramanujacarya, Srı Caitanya ve 
diğerleri , toplumun gercek bi lgiye sahip olan l iderleri , imanl ı birer 
fi lozof, pol itikac ı ,  eğitimci ,  bil im adamı, vs. idiler ve en güçlü otorite 
olan Yüce Şahısın ayaklarına teslim olmuşlardı .  Asl ında filozof, bilim 
adamı ,  eğitimci , yönetici ,  vs. olmadıkları halde maddi kazanc sağlamak 
amacıyla kend ilerini öyleymiş gibi gösterenler Yüce Tanrının planını, 
veya yolunu kabul etmezler. Bu gibi kiş ilerin Tanrı hakkında bir 
fikirleri yoktur ;  bunlar sadece kendi dünyevi planlarını ortaya atarlar 
ve sonucta, bos tesebbüslerle maddi var oluşun planlarını cözmekte 
başar ıs ız l ığa uğrarlar. Cünkü maddi enerj i (doğa )  cok güdüdür, ve 
Tanrıtanımazların ve planlama komisyonlarının bilgisini ve otoritesiz 
planlarını hüsrana uğratır . 

Ate i s t  p l an lamac ı lar ,  "akaklar" anlamına gelen duskrtinah 
s(ızcüğüyle burada bet imlenmekted ir .  Krti sözcüğünün anlamı , 
"meziyetli bir cal ı sma yapan kişi" demektir. Bu ateist planlamacılar 
bazen oldukca zeki ve meziyetli kişi ler olarak ortaya cıkarlar, cünkü 
iyi olsun kötü olsun her devasa planı icra etmek icin zekaya ihtiyac 
vard ır .  Fakat, bu ateistlerin beyin leri Yüce Tanrının planına karsı 
koyabi lmek icin yanl ı ş  b i r  şeki lde kullanı ld ığı iç in,  bu ateist 
planlamacı lara, "zekası ve gayreti yanl ış yöne yöneltilrni{ anlamına 
gelen dıışkrti denir. 
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Gita'da ac ıkça  bel i rti ldiği gib i ,  maddi enerj i tamamiyle Yüce 
Tanrının yönetimi altında calışır. Bağımsız bir otoriteye sahip değildir. 
Maddi doğa , nesnenin hareket etmesiyle hareket eden b i r  gölge 
g ib id i r .  Fakat ,  maddi enerj i yine de cok güdüdür ve ate istle r  
Tanrıtanımaz tutumları yüzünden ne onun nası l  ça l ıştığın ı b i l ir ler 
ne de Yüce Tanrının planından haberdard ırlar .  lht iras ve cehalet 
ha l lerinin yanı lgısı a l tındaki bu kişi lerin bütün planları ,  t ıpkı maddi 
bi lgiye sahip b i l im adamı ,  fi lozof, yönet ic i  ve eği t imci  olan 
Hi ranyakasipu ve Ravana'nın planlarının hüsrana uğraması gibi 
hüsrana uğrar. Bu dıı�krtinalar, yani alçaklar, aşağıda belirt i ldiği gibi 
dört guruba ayrı l ırlar: 

( 1 )  Tıpkı birer yük hayvanı gibi cok çalışan ve genel l ikie oldukca 
a.lunak olan miicUwlar. Bunlar, calışmalarının meyvelerinden kendileri 
zevk almak isterler  ve yaptıkları cal ışmaların sonucunu Yüce Tanrıya 
sunmak istemezler. Bir yük hayvanı icin verilebilecek en t ipik örnek 
esektir. Bu mütevazi hayvan, sahibi tarafından cok calışt ır ılmak icin 
yaratı lmıştı r. Eşek aslında gece gündüz kimin icin calıştığının farkında 
değildir. O, sadece miğdesini samanla doldurmaktan, sahibinden dayak 
yeme korkusuyla bi raz uyumaktan ve karş ıt  c insinden c ifte yeme 
riskini göze a larak cinse l i�tahını tatmin e tmekten zevk a l ır .  Eşek 
bazen de şarkı söylemeye cal ış ır ,  fakat o korkunç sesiyle başkalarını 
rahatsız e tmis olur. Kimin icin cal ışacağını bilemiyen budala meyvesel 
işcilerin durumları da böyledir . Onlar, kmınanın (hareket in)  yajna 
( fedakarl ık) icin yapıld ığını bilmezler. 

Kendi yarattıkları görevlerin yükünü temizlemek icin gece gündüz 
cal ışan bu k isi ler ,  ge

-
nel l ikle canl ı  varl ığın ölümsüzlüğü hakkında 

birşey ler  öğrenmeye hic vakit leri  olmad ığını  söyler ler .  Bu gibi  
nııldhalma göre , gecic i  olan maddi kazanc lar  yaşamdaki herşey 
demektir ;  kaldı ki bu  mıld/wltır çal ışmalarının meyvalarının sadece 
cok kücük b i r  bôliimünden zevk alabi l ir ler .  Bunlar,  bazen meyvesel 
kazanc lar icin uykusuz günler ve geceler geç irirler ve eğer hazımsızlık 
ve ülserden sikayetleri varsa birşey yemeden de idare edebil irler; bunlar 
sadece sahte patronlarının karı icin gece gündüz cal ı şmakla meşgul 
olurlar .  Gercek patronlarından habersiz olan bu kiş i ler ,  değer l i  
vakitlerini h ı rs ve ihti raslarına hizmet e tmekle harcarlar .  Bunlar ,  
maalesef ne bütün patronların yüce patronuna tes l im olurlar, ne de 
doğru kaynak lardan Onun hakkında bi lgi  almak icin vakit  ayır ırlar. 
Pis l ik yemekten hoslanan bir domuzun helvaya rağbet e tmemesi 
g ib i ,  bu ahmak isc i ler  de dünyevi zevklerin cazibesine kapı larak 
dünyevi zevklerle i lgi lenmeye devam ederler, fakat bu maddi dünyayı 
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hareket ettiren ebedi yaşam gücü hakkında birşeyler öğrenmek için 
hic vakit bulamazlar. 

° ( 2 )  Bir diğer duskrri, veya alçak insan sınıfına, en alçak insan 
anlamına gelen nar&lluıma denir. Nara sözcüğü "beşer" anlamına, ve 
cıdluıma sözcüğü "en alçak" anlamına gelir. 8.400.000 canlı varlık 
ceşidi icinde 400.000 insan ceşidi vardır. Bunların içinde, çoğunluğu 
medeni olmayan düşük seviyeli beşer suretleri mevcuttur. Sosyal , 
politik ve dini yaşamı düzenleyici kurallar ve ilkelere sahip olanlar 
medeni insanlardır. Sosyal ve politik bakımdan gelişmiş olan, fakat 
dini i lkeleri olmayanlar nar&Ihama olarak kabul edil irler. Tanrının 
dini olmayan bir din, d in değildir, cünkü dini ilkeleri iz lemenin 
amacı ,  Yüce Hakikati ve insanın Tanrıyla olan ilişkisini öğrenmek 
ic ind ir. Tanrının Şahsı tarafından Gitii'da acıkca belirtildiği gibi, 
Yüce Hakikat Odur ve Onun üzerinde yer alan başka hiçbir otorite 
yoktur. Medeni insan yaşamı�ın amacı ,  en güçlü varlık ve Yüce 
Hakikat olan Tanrının Şahsı Sri Krşr:ıa ile olan ebedi akrabalığın 
unutu lmasından dolayı kaybetmiş olduğumuz özgün şuurumuzu 
yeniden canlandırmaktır. Bu şansı kaybeden herkes nar&Ihama sınıfına 
dahil olur. Kutsal metinlerden öğrendiğimize göre, ana rahmindeki 
bir bebek ( oldukca rahatsız bir konumdadır) iç inde bulunduğu 
durumdan kurtulmak için Tanrıya dua eder ve o durumdan kurtulur 
kurtulmaz Ona ibadet edeceğine dair söz verir. Zor bir duruma düştüğü 
zaman Tanrıya dua etmek her canlı varlığın içgüdüsünde yatar, çünkü 
canlı varlıklar ebedi bir bağla Tanrıya bağlıdır. Fakat, çocuk doğduktan 
sonra cektiği zorluğu ve kendisini o durumdan kurtaranı unutur; bu 
unutuşun sebebi ise yanıltıcı bir enerji olan mayadır. 

Her cocukta uyku halinde bulunan bu kutsal şuurun uyandırı lması 
cocuğun ana ve babasının görevidir. Dini ilkeler rehberi özell iği 
taşı yan Mcınu-smrti'de anlatı lan on ıslah edici ayinin amacı ,  
vcımasrama sistemindeki Tanrı şuurunu uyandırmak içindir. Ancak, 
günümüzde dünyanın her tarafında hiçbir dini yöntem ciddi bir 
seki lde izlenmediği için dünya nüfusunun yüzde 99.9'u rıar&Ihamadır. 

Bütün bu nüfus nar&lluıma haline geld iği zaman, halkın bütün 
eğitimi fiziksel doğanın güçlü enerj isi karşısında doğal olarak boş ve 
hükümsüz kalır. Gitii standartına göre, bilgili kişi tahsilli bir brahmanı, 
bir köpeği, bir ineği, bir fili, en alçak bir beşeri bir görmelidir. Gerçekten 
adanmış kişinin_görüşü budur. Yüce efendi olarak ortaya çıkan Tanrı 
enkarnasyonu Sri N ityananda Prabhu, tipik birer rıar&llıama olan 
Jagay ve Madhay kardeşleri kurtarmış ve gerçekten adanmış birisi 
olarak en akak beşerlere karşı nasıl insaf gösterileceğinin en güzel 
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i ırıwğini vermi�tir .  rx:·ıy lcce,  Tanr ın ın Sahsı tar<ı fından l anetlenmis 
hi r  ı 1Lm'iıllwmd hi le  sadece adanmıs h ir  kulun insafıy la  ruhsa l suunınu 
yeniden uyandırahi l i r .  . 

l iö.gc1q 1cd-ılı:ımw, yani adanmısların faa l i yetlerini yayan Sn Caitanya 
Mahapra hhu ,  ins an la ra Tanrı nı n  mesaj ın ı i taatkar b i r  sek i lde 
d i n l eme l er in i  tavs iye  etmişt i r . Bu mesaj ı n  özü Bagavad-gita'd ır .  
i nsanla r ın  icindeki en <ı lcak heser b i le sadece bu i taat l i  d in leme 
yoluyla kurtu lahi l i r, fakat maalesef hu gibi kişi ler hu mesaj ları duymak 
h i l e  i stemezlerken 'r'i'ıce Tanr ın ın i radesine nas ı l  tes l im olab i l i r ler 7  
Nııriiılhmıwlm, yani en akak heserler, insanın esas görevini tamamiyle 
i hm;.ı 1 ederler. 

( ) )  l )ı ı�kni sınıfının bir d iğerine de mö.yllyii/xıhrta-ji1iinôl1 adı veri l ir ;  
hunun an lamı ,  yanı l t ı c ı  madd i enerj i tarafı ndan a l i mane b i lg is i  
hühımsi"ız hale gel ın is insan demektir .  Bunlar, gene l l i k l e  i y i  eğit im 
.L:i irmüs ulan hüyük fi lozoflar,  şa i rler ,  edebiyatc ı lar ,  b i l im  adamlar ı ,  
vesai red ir, fakat yan ı l t ıc ı  enerj i onları yanlış yöne yöne lt ir  ve  höylece 
hu gihi k is i ler  Yi·ıce Tanrı ya itaat e tmez olurlar. 

l Ji"ıı1i"ımi"ızde. hatta l lugı 1 ·t 'wl-girii al imlerinin icinde bile bol miktarda 
ıııt1)'iİ)1iİf ıl lhrt ı 1 -jiiiiııiih mevcuttur .  ( J ;ra 'da sade ve has i t  h i r  d i l l e 
hel i rt i ld iğ i  g ib i ,  Sr ı  Krsna Tanrının Yüce Sahsıd ı r .  H ick imse Ona 
es i t ,  veya ( )ndan i·ıst i·ın deği ldir .  O, hi'ı ti"ıt1 insan lar ın özgi·ın babası 
ı ı lan Brahm<ı 'nın hahasıd ır .  Asl ında ,  Sri Krsna sadece Brahma'n ın 
hahası u lmak la ka lmayıp,  aynı zamanda hii t ii;1 canl ı lar ın babas ıd ı r .  
C ), g<ıyr isahs i  Br-ı hman ve ( )nun her  canl ıda varolan tam parcas ı  
Ustün Ruh l\mım<ı t ırnı 'nın da köhıdür.  O, herşey in kaynağıd ı r  ve 
herkese Onun ni lüfer ayak lar ına tesl im ' ı iması tavsiye ed i l i r . Bütün 
hı <ıc ı k l ama l <ı ra  rağmen,  nıiiwı)1Öpdhrtlı-jiiı'inı'ihlcır Tanrı n ı n  Yüce  
S<ıhs ıy l a  a l ay  eder le r  ve Onu s ı radan h i r  insanmış  g ib i  görü r ler .  
Kutsanmıs insan hayatının Yi·ıce Tanrının ebedi ve ask ın özel l iğinden 
yaratı ld ığını bi lmezler. 

Mii)1dyc"i/ ıt1hrtı 1 -jiiiin:i/1 sınıfı tarafından yapı lmış olan otoriteden uzak 
ve />iırt ını/ >t 1 rtl s i s teminin qf görüsi·ınden yoksun o lan bütün Gitli 
ynrumlar ı  ruhsa l an l <ı y ı s  ynlunu t ıka yan birer enge ld i r .  13u yanı lgı 
ic indeki yorumcu la r, ne Tanrının n i l i'ı fer ayak l ar ına tes l im olu rlar ,  
ne de diğerlerine hu i lkeyi izlemelerini  tavsiye ederler. 

( 4 ) l )ı ı:;krtilcr in snn sınıfımı '\eytani i lkelere sahip insan" anlamına 
�elen iisı mııiı hınıııı lisı-ir,ı/ı adı veri l i r. Bu '."ın ıf  ac ıkca Tanrı tanımazdır .  
Bunlardan bazı ları . Yi·ıce Tanrının bu maddi dünyaya as la inmeyeceğini 
idd ia ederler ve neden inemiyeceği konu�unda hicbir  mant ık l ı  sehep 
gi"ı�teremcz ler .  Girıl 'd <ı tam ter� in in ac ık lanmıs o lmas ına rağmen. 



) 86 ÖZGÜN BAGAVAD-GlTA 7. 1 6  

l>unlardrın baz ı l a r ı ,  Onun , gayrişahsi öze l l iğinden daha az öneml i  
olduğunu iddia ederler . Tanrının Yüce Şahsına haset eden bu  ate istler 
kend i k rı fa l a r ın d rı  yarrı tt ı k lar ı  b i rtakı m  gayrimeşru enkarnasyon 
iddialarıyla Tanrıyı kücük düşünneye ca lış ı rlrır . Yaşamlarındaki yegane 
i lke leri Tanrıy la a lay etmek olan bu gibi  kiş i ler Srı Krşna'nın ni lüfer 
ayak larına tes l im olamaz lar . 

Güney H indistan'da yaşamış olan Sri Yamunacarya Albandaru 
::-üyle demiştir: "Ey Tanrım !  Sen, olağanüstü öze l l ik lerine, niteliklerine 
ve faa liyet lerine rağmen, erdem vasfına sahip bütün kutsal metinlerin 
Sahsın ı  onayl amasına rağmen, ve Tanrısal vasıflara ulaşmış ve aşkın 
b i l imde der in bir b i lg i ye sahip olmus meşhur otoriteler tarafından 
Sahs ını n  tanınmış  olmasına rağmen, ateist  i lke lere sahip kişi ler 
t ;ırnfından bil inemezsin." 

Bundan dolay ı ,  ( 1 )  genel l ik le  budala kişi ler, ( 2 ) en akak beşerler,  
( ) ) y ;mı lgı ic inJcki tahminciler ve ( 4 )  acıkca ateist olanlar, yukarıda 
<ın l rı t ı ld ı ğ ı  g i b i ,  he r  tür lü ku tsal metin ve otor i tenin tavsiyesine 
rağmen, Tanrının Sahsının ni lüfer ayaklarına asla tesl im o lmrızlar. 

1 6  
�m � m �: fiCl>Rı<i'l� ı ..:ı ..:ı c. ..:ı 

3ITTif � ın -:q- � 1 1 9 � 1 1  

wtı.ır-1 1idhö. bajantc mö.ın 
janiilı sıı krtiİ10 ' 1jw1a 

ö.rtı ı jiji1{ısı .ır arthiirthi 
ji"ıL!ni Cll blwrcıtcırsabha 

Ci l t ı ı lH1iclhiih-cl i i r t  c � s i  t ;  hajunrc-h i zm e t  e d e r ;  möm--Bana; 
jmıfı/ı-kis i ler ;  s ı. ı - k rt i nah-e rdeml i  o l an la r ;  mjww-Ey Arjuna;  
,ırruh-rahats ı z l  ı k  i c inJeki ; jiji'ıiisııh-araşt ı r ı c ı ;  arthLl-cınhi-maddi 
bmınc a rzu l rı yan ;  ji1ani-herşeyi  olduğu g ib i  b i len ;  ca-de-da; 
hhcırata-rsahlw-Ey Bharata 'nın torunları ic indeki hi'ıyük insan. 

CEVİR İ  
Ey  Bharata lar ' ın en  i yis i ,  zor durumda olan, varl ık l ı  olmayı 
arzulayan, arastırıcı bir ruha sahip olan ve Mutlak Hakikat bilgisini 
arayanlar olmak üzere dört cesit erdemli insan Bana adanmış hizmet 
vermeye başlar. 

ACI KLAMA 
Bir  öncek i  madded e izah ecl i fen akak insan t ip leri gih i ,  bunlar ela 
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kutsa l  metinlerde bel irlenmis olan ı s lah edici i lkelerin taraftarlarıd ı r  
v e  hunlara ,  "kutsal  metinlerde be l i rti len kural  v e  sanlara, ahlaki  v e  
tur lı ımsa l kanunlara i taat eden v e  a z  cok Yüce ·Tanr ı ya adanmıs 
ı ı lan kişi" anlamına gelen sukrtirnıh denir. Bunlar; zor durumda olan lar, 
paraya iht iyacı olanlar ,  bazen araşt ır ıcı  olanlar ve bazen de Mutlak 
Hak ika t hi lgisi peşinden kasanlar olmak üzere dörde ayr ı l ı rlar. Fark l ı  
kı ısı ı l la r  i c indeki  bu sah ı s l a r  adanmıs  h i zmet  vermek üzere Yüce 
Tanrı ya gC l i r lcr .  Runbr adanmış saf k� l lar değil lerdir ,  çünkü bunlar 
yart ık la rı adanmı s h izmetin karş ı l ığında birşeyler beklerler. Adanmış 
saf hizmet hicbir  madd i c ı ka r  a rzulanmaksız ın yap ı l ı r. Bakti-rnsi'imrrn
,;ndlı 1 1 'Ja ( 1 . 1 . 1 1 )  saf adanmıs l ık  şöyle tanımlanır: 

tın-vahhi /asi tı'i-siimaıiı 
)ı1ı'int1-kı:ırnıalh-anfıı >ı·wnı 

iinı ıkiihcrnı krsı;ı'inı ı- . 
,;/tın�ım hıkrir wwmt'i 

"K i�i . gı ınid l i ı ı ı l a rak  ve h ich i r  madd i c ıkar  a rzu lamabız ın , yani  
ıncy voc l taa l i yet le r .  veya fr bcfi tahminler le  hi rsey kazanmayı  
arzı da ın� ı bı z ın Yl"ı cc  Tanrıya ask ın sevgi hizmetinde hu lunırnılıd ı r. 
nuna,  adanmı� saf h izmet lknir . "  

Bu di 1rt cesit insan, adanmıs hizmette bulunmak üzere Yüce Tanrıya 
!..!L· ld ikkr i  zam;ın \'e ; ıJanrn ı .;  saf h ir  ku l la i l ı ski  kurarak tamamen 
;ı r ın d ık l ar ı  zaman un lar J;ı adanmıs saf h ir  k�ı l haline geleb i l i r ler  . 
.A lcıklar  ic in adanmıs hi zmette bulunmak ;.:nk zordur, cünkü onların 
hayatları h�nci l l ik ,  Ji·ı�ensız l ik ve manevi kazanclrırdan u�ak h ir  yaşantı 
i"ızcrine k u ru ludur .  Fcıka t ,  hunlardan baz ı l ar ı  sans eseri adanmıs  saf 
hir k u l la hir ar ; ıya ge l i r l erse ı ınlar da adanı� ış  saf hir ku l ha İ ine 
gekhl i rler. 

Her zaman meyvesel faa l iyetlerle mesgul olanlar, maddi zorluklardan 
Jnlayı Tanr ıya yak la:m ve adanmış saf ku l lar la i l işk i kurarlarsa onlar  
da Tanrıya adanabi l i rler .  Buna l ım i c inde olan baz ı k is i ler  de,  bazen 
adanmıs sa f ku l lar la  i l i sk i  kurarak ,  Tanrı hakk ında b i lgi  edinmek 
isteyen a rast ı r ıc ı  h i rer insan hal ine geleb i l i r ler .  A yn ı  sek i lde ,  kuru 
fi lozoflar  bi lg in in her a l anında hi·ı srana uğrayınca bazen Tanr ı y ı  
i 1ğrenmek isterler ve Yüce Tanrıya adanmıs hizmet vermeye gel i r ler  
ve böylece, gayrisahsi Rrahman ve yere l Paramatma bi lgisini ed inirler 
ve snnunda Yüce Tanr ın ın , veya Ona adanmıs b ir  ku lun lü tfuy la  
Tanrının sahsi kavramına ulas ırlar. Genel ola rak, zor durumda Glanlar, 
arast ı rıc ı olanlar, h lgi pc�ind� olanlar ve paraya iht iyacı olanlar büt'l"ın 
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maddi arzulardan özgür oldukları zaman ve maddi ödül lerin manevi  
gcl ismeyle hicbir i lgisi olmadığını anlad ıkları zaman adanmış saf bir 
kııl haline gelirler. Bu arınmış safhaya ulaşılmadıkca, Tanrıya adanmış 
hizmet vermekle meşgu l buiunan kullar meyvesel faal iyetlerle ve 
dünyevi bilgi peşinde koşmakla lekelenirler. Bu bakımdan, kişi adanmış 
hizmet safhasına yüksel inceye kadar bütün bunları geride bırakmış 
olmalıdır. 

1 7  
<lm ın frtc:�l!'ctl � 1 
Rrm fu �� B" � lllT ftr<ı: 1 1 9 \S 1 1 

ceşaıiı ji1ani nicya-yukw 
eka-bakcir visişyate 

priyo hi jnanino ' cyartham 
ahari1 sa ca mama priyah 

re sam-bunların ic inde; jı1ani-tam bilgide olan; nitya-yukrah--<laima 
meşgu l ;  eka-sadece; baktih-adanmış hizmette; ııisisyate--Qzeldir; 
tn-iyah-cok sevg i l i ;  hi-kesinlikle ; jfüininah-bi lgi sahibi kiş ilere; 
oryartham--oldukça; aham-Ben; sah-o; ca--<le-da ;  mama-Bana; 
/niya/ı-sevgili .  

CEVİRİ 
Bunların içinde en iyisi, tam .bilgiye sahip olan ve daima adanmış 
saf hizmetle meşgul olandır. Ben onun sevgilisi olduğum icin o da 
Benim sevgilimdir. 

ACIK LAMA 
Maddi arzu ların bütün pisl iklerinden özgüF olan zor duru mdak i ,  
arastırıc ı ,  parasız ve yüce bilgi peşinde olan kişiler adanmış saf bir kul 
ha l ine gelebil irler. Fakat, bunların ic inde, Mutlak Hakikat bilgisine 
sahip ve bütün maddi arzulardan özgür olmuş kişi, Tanrıya gercekten 
adanabi l ir. Tam bi lgiye sahip ve aynı zamanda adanmış hizmetle 
mcsgul olan kiş i ,  burada Krşı::w'nın da dediği g ibi ,  bu dört ceşit 
insanın ic inde en iy isid ir. Bi lgi peşinde koşan kişi ,  kend i beliğinin 
maddi vücudundan fark l ı  olduğunu farkeder ve bilgide i lerledikce 
gayrisahsi Brahman ve Paramatma bi lgisine ulasır. Kisi tamamiyle 
arındığı zaman, mesru konumunun Tanrının ebedi h izmetçi l iğ i  
olduğunu anlar. Bundan dolayı ,  dert l i ,  araştırıc ı ,  maddi kazanc ve 
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bi lg i  peşinde olanlar adanmış saf kul larla i l işk i  kurdukları zaman saf 
bir kul haline gelebil irler. Fakat, hazırlık safhasında Yüce Tanrının 
tam bi lgisinde olan ve aynı zamanda adanmış hizmette bulunan kişi 
Tanrı için çok değerl idir. Tanrının Yüce Şahsı hakkında aşkın bi lgiye 
sahip kiş i  adanmış hizmet altında öyle bir korunma altındad ır  k i ,  
maddi pislik ona dokunamaz. 

1 8  
\Rm: � � ın rllc-�cı it lRfll 1 
3fITT:�: � fu lh"tııc-ı:ıı ı:ıı�cıl'inı:ıi "l'l'füı:r ı ı  � c; ı ı  � � � 

udiirö.h sarva evaite 
jı1ö.nl tv ö.tmaiva me matam 

ö.sthitah sa hi yuktiitmZi. 
mam eviinuttamiiıi1 gatim 

udiiriih-yüce gönü l lü ;  sarne-bütün; eva-kesinl ikle;  e te-bunlar; 
jfü'ml-bilgi  ic inde olan; tıı-fakat;  ö.tmii eva-tıpkı Kendim gibi ;  
me- B e n i  m; matam-fi k r i m ; ö.sthitah-b u l u n u  r ;  sah--o; 
hi-kesinlikle; yukw�atnıZi-adanmış hizmetle meşgul ;  mö.m-Bende; 
eva-kesinlikle; anwtamö.m-en yüksek; gatim-hedef. 

CEVİRİ 
Hiç şüphe yok ki, bütün bu ·adanmışlar yüce gönüllü kullardır, 
fakat Benim bilgimde olanları Kendimle bir tutarım. Benim askın 
hizmetimle meşgul olan bu kişilerin, en yüce ve en mükemmel 
kazanca, yani Bana ulaşmaları kesindir. 

ACIKLAMA 
Bu durum, b i lgi bakımından daha geri lerde bu lunan adanmışların 
Tanrı icin daha değersiz olduğu anlamına ge lmez . Burada Tanrının 
dediğine göre, adanmış ku l ların hepsi yüce gönüllü insanlardır, ci·ınhi 
herhangibir  sebep ic in Tanrıya yaklaşan k i ş i l ere, "büyük ruh" 
anlamına gelen mahiitmii denir.  Yaptı klar ı  adanmış hizmetin 
karşı lığında birşeyler bekliyen kullar da Tanrı tarafından kabul edil irler, 
cünkü burada bir sevgi al ışverişi vardır. Bu sevgiye sığınarak Tanrıdan 
maddi bir c ıkar isteyebi l irler ve isteklerinin karşı l ığını a l ınca da cok 
tatmin olurlar ve adanmış hizmetlerine daha bir sevgiyle sarılarak bu 
yolda i lerleme kaydederler. Fakat, tam bilgiye sahip adanmış hir kul 
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Tanrmın en sevgi li kuludur, cünkü onun tek amacı aşk ve adanmışlıkla 
Yüce Tanrıya hizmet etmektir. Böylesine adanmış bir kul ,  Tanrıya 
hizmet etmezse, veya Onunla olan temasını kaybederse yaşıyamaz . 
Aynı şeki lde, Yüce Tanrı, Kendisine adanmış kulunun sevgilisidir ve 
onlar birbirlerinden ayrılamazlar. 

Tanrı, Srimad-Bagavatam'da ( 9.4.68) şöyle der: 

sadlwvo hrdayariı mahyaın 
sı'idhünı'iriı hrdnyaın tv aham 

mad-anyat ce na jı'inanti 
nı'ihaın cebhyo manı'ig api 

"Bana adanmıs kul larım daima kalbimdedir ve Ben de daima onların 
kalpler indeyiı�. Adanmış kulum Benden başka birşey bi lmez ve Ben 
de adanmıs kulumu unutamam. Ben ve adanmıs saf kullarım arasında 
candan bir. i l işki vardır. Tam bilgiye sahip adanmış saf kullar Benimle 
olan manevi temaslarını asla kaybetmezler ve bundan dolayı onlar 
Benim sevgi li kullarımdır." 

1 9  
� \iHFWHi � HCI HÜ 11wcT 1 
�: f14fıifa tr 'i�lc"'il �: 1 1 9 '<. i l  ., ., .,  

bahünı'iın janmanlim ante 
jrwnavı'in marn prapaclyate 

vı'isudevah sarvam iti 
sa mahatma su-dıırlabhah 

hıhüniim-bircok ; janmanı'im-sürege len  doğum ve ö lümler ;  
anre-sonra; j ı1ı'ina-vı'in-tam b i lgide o lan kiş i ;  mı'im-Bana; 
prafJadyate-tes l im o lu r ;  vı'isudevah-Tanrın ın · Şahsı Krşna; 
sarvam-herşey; i ti-böylece; sah--0; maha-ı'itmli-büyük ruh; su
dıırlabhah-cok nadir görülür. 

CEVİRİ 
Bircok doğum ve ölümlerde� sonra gercek bilgiye ulaşan kişi, 
Beni bütün sebeplerin sebebi ve herşey olarak görür ve Bana 
teslim olur. Böylesine büyük bir ruha çok nadir rastlanır. 
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ACIKLAMA 
Canlı varl ık, birçok yaşamlard.an sonra adanmış hizmetle, veya aşkın 
ritüellerle meşgul olurken, Tanrının Yüce Şahsının manevi idrakte 
u laşı labi lecek en son nokta olduğunun farkına varabilir ve bu aşkın 
ve saf bi lgide kendis ini bulabi l ir .  Manevi uyanışın başlangıç 
safhasındaki kişi , materyal izme olan bağıml ı l ıktan kurtulmaya 
cal ışırken gayrişahsiyetçi l iğe doğru bir eğilim gösterebi l ir , fakat bu 
yolda i ler led ikce manevi yaşamda faal iyet ler olduğunu ve bu 
faaliyetlerin adanmış hizmet tarafından oluşturulduğunu anlar. Bunu 
farkederek Tanrının Yüce_ Şahsına bağlanır ve Ona teslim olur. Bu 
durumdaki bir insan, Rab Sri Krşr:ıa'nın rahmetinin herşey olduğunu, 
Onun tüm sebeplerin sebebi olduğunu ve bu maddi tezahürün Ona 
bağımlı olduğunu anl ıyabilir. Maddi dünyanın, ruhsal ceşit lil iğin ters 
cevri lmiş bir yansıması olduğunu ve herşeyin Yüce Tanrı Krşna \le 
i l işki l i  olduğunu idrak eder. Böylece, herşeyi Vasudeva ile, yani Sri 
Krşna ile olan i l işkisi ic inde görür. Bu evr�nsel Vasudeva görüşü , 
kişinin, en yüce kazanc olan Yüce Tanrı Sri Krsna'ya tam teslim 
oluşunu hızlandırır. Bu gibi, teslim olmu� büyük kul lar cok nadirdir. 

Bu madde ,  s�ıetasvatara Upanisad ' ın Uçüncü Bölümünde ( 1 4 ve 
1 5 inci maddelerde ) şöyle izah edilir: 

sahasra�sirşa puruşah 
sahasn'iksah sahasra�pac 

sa bümiriı visvaw ın-wa� 
tyatis thad dasaniu lam 

pıırıısa evedaıiı sarvaıiı 
yad bütaın yac ca bavyam 

yad annenatirohati 

Candogya Upanisad 'da (5 . 1 . 1 5 ) şöyle denir, na vai vaco na caksüri1Si 
na srorrani na manaıi1sity iiciikşare prcma iti evacakşace prano hy evaicani 
sarvani bavanti: "Canlı varlığın vücudunda, ne konuşacak güc , ne 
görecek güc, ne iş itecek güc, ne de düşünecek güç olmaması esas 
sebeptir; bütün faaliyetler yaşamın çevresinde olup biter. " Aynı şekilde, 
Rab Vasudeva, yani Tanrının Şahsı Rab Sri Krşna herşeyin icinde 
bulunan esas canlı varlıktır. Bu vücutta, konuşma, görme, duyma ve 
akli faal iyet, vs. gücü vardır. Fakat, eğer bunlar Yüce Tanrıyla i lgi l i  
değil lerse hicbir önemleri kalmaz. Ve Vasudeva herşeye nüfuz eden 
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ve herşey olduğu icin, adanmış kişi tam bilgiyle Ona teslim olur. 
( 8 .gitii 7 . 1 7  ve 1 1 .40) 

2 0  
4>14f<lf8ga'1!1'11: sıq� .. a s .. ��<:ıaı: 1 
er er A�ii'ilf� � f.n«rr: � ı ı � o  ı ı  

kamais tais tair hrta-jfiiiniih 
prapadyante 'nya-devatiih 

tarn tam rıiyamam iisthaya 
prakrtya niyatii� svaya 

kı:J.maih-arz u l ar ta rafından; taih ta ih-çeş it l i ;  hrra-yoksun; 
ji1iinah-bilgi; p r a p a  d y a n  t e- t e s l i m ;  anya--diğerine; 
devatah-yantannlar; t a m  t a m-u y a n ;  niyarnam-kurallar; 
iisthaya-izlerler; prakrtyii-doğa tarafından; niyatiih-kontrol edilir; 
wayii-kendi kendi lerine. 

CEVİRİ 
Zekaları maddi arzular taraf�ndan çalınmış olanlar yarıtanrılara 
teslim olurlar ve kendi mizaçlarına göre belli şart ve kuralları 
izlerler. 

AClKLAMA 
Bütün maddi pisl iklerden özgÜr olanlar Yüce Tanrıya teslim olarak 
Ona adanmış hizmetle meşgul olurlar. Maddi pisl ik tamamen 
temizlenmedikce, kişi doğal olarak adanmış sayılmaz. Fakat, maddi 
arzu ları olanlar ve Yüce Tarıya sığınanlar harici doğanın cazibesine 
cok fazla kapı lmazlar; doğru kazanca ya�laştıkları için kısa bir süre 
sonra bütün maddi hırstan özgür olurlar. Srimad-Bagavatam'da tavsiye 
edildiğine göre ,  kişi , ister adanmış saf bir kul olsun ve bütün maddi 
arzulardan özgür o lsun, isterse maddi arzularla dolu olsun, veya maddi 
pislikten özgür olmak istesin, her halikarda Vasudeva'ya teslim olarak 
Ona ibadet etmelidir. Bagavatam 'da ( 2 .3 . 1 0) belirtildiği gibi: 

akamah sarva-kamo va 
mokSa-kama udara-dhih 

tivrena bakti-yogena . 
yajeta puruşaın param 
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Manev i  duygu larını kaybetmiş olan düşük zekalı k işi ler maddi 
arzularının hemen tatmin edilmesi için yarıtanrılara sığınırlar. Genel 
olarak, bu gibi kişi ler doğanın düşük hallerine (cehalet ve ihtiras 
hal leri ) mensup o ldukları icin Tanrının Yüce Şahsına yönelmezler 
ve yarıtanrı lara taparlar. Onlara ibadet etmenin şart ve kurallarını 
izliyerek tatmin olurlar. Yarıtanrılara ibadet eden bu gibi kişiler kücük 
arzularla yönlendir i l irler ve yüce kazanca nası l  u laşabi leceklerini 
bilmezler, fakat Tanrıya adanmış birisi yanlış yöne yönelmez. Çünkü, 
Vedik literatüründe çeşitli amaçlar için çeşitli yarıtanrılara nasıl ibadet 
edi leceğine dair tavsiye ler vardır (örneğin hastalıklı birisinin güneşe 
tapması tavsiye edilir ) ,  Tanrıya adanmamış kişiler, bazı amaclar icin 
yarıtanrılaı_ın Yüce Tanrıdan daha iyi olduğunu düşünürler. Fakat, 
adanmış saf b ir kul Yüce Rab _Krşna'nın herşey olduğunu gayet iyi 
bi l ir. Çaitanya-caritamrta'da ( Adi 5 . 142 )  "sadece Yüce Rab Krşı::ıa 
efendidir ve d iğer herkes hizmetçidir" anlamına gelen ekale isvara 
krşna , ara saba bhrtya sözcükleri yazılıdır. Bundan dolayı, adanmış saf 
bir kul maddi ihtiyaclarının tatminiyeti için asla yarıtanrılara gitmez. 
Bu kişi, Yüce Tanrıya dayanır ve O, her ne verirse tatmin olur. 

2 1  
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yo yo yam yam tanum baktah 
sraddhayarcitum icchati 

tasya tasyacalam sraddham 
tam eva vidadhamy aham 

yah yah-her k im ;  yam yiim-her ne ; tanum-yarı tanrı suret i ;  
baktah-adanmış kul ;  sraddhaya-imanla; arcitum-ibadet etmesi için; 
icchati-a r z u  l a r ;  t a s  ya t a s y a- o n a ; acalam-sarsılmaz ; 
sraddham-iman ;  tam-o ; eva-mutlaka ; vidadhami-veririm; 
aham-Ben. 

CEVİRİ 
Ben herkesin kalbinde Üstün Ruh olarak bulunurum. Kişi, eğer 
bir yarıtanrıya ibadet etmeyi arzularsa, kendisini o yarıtanrıya 
verebilmesi icin onun inancını güclendiririm. 
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ACIKLAMA 
Tanrı herkese bağımsızl ık veriniştir; bundan dolayı , kişi eğer maddi 
hir zevk arzu larsa ve bu zevkler ic in gerekli olan şeyleri llladdi 
yarı tanrılardan samimi b i r  şekilde isterse , herkesin kalbinde Ustün 
Ruh olarak bulunan Yüce Tanrı bunu anlar ve gereken şeyleri bu 
gibi kişilere temin eder. O, bütün canlıların yüce babası olarak onların 
bağımsızl ıklarına karışmaz, fakat maddi arzularını tatmin edebilmeleri 
icin onlara gereken şeyleri verir. Bu maddi dünyada zevk almalarına 
ve yanı ltıcı enerj inin tuzağına düşmelerine göz yumduğu için, Herşeye 
Kadir  Tanrının canl ı  varlıklara istediklerini neden verdiği konusu 
bazı larının kafasında soru işareti yaratabil ir. Halbuki, eğer Yüce Tanrı ,  
Ustün Ruh olarak onlara istediklerini vermeseydi ,  o zaman onların 
hağımsız l ıkları nerede kalırd ı ?  Bundan dolayı , O, herkese tam bir 
bağımsızlık verir (her ne isterlerse verir ) ,  fakat Onun Bagavad-giw'daki 
en son öğreti s i ,  kişinin d iğer bütün meşgul iyetlerini bırakarak Ona 
tesl im olmasıdır. Çünkü, kişiyi ancak bu mutlu eder. 

Hem canlı varlık lar hem de yarıtanrı lar, Tanrının Yüce Şahsının 
iradesine tabidirler ; bu bakımdan, ne canlı varl ık kendi arzusuyla bir 
yarıtanrıya ibadet edebi l i r ,  ne de yarıtanrı yüce iradenin müsadesi 
olmaksızın herhangibir takdiste bulunabilir. Tanrının Yüce Şahsının 
i rades i  oimaksızın bir yaprak bi le kımıldıyamaz. Genel olarak, bu 
maddi dünayada zorluklar ic inde bu lunanlar, Yedik l iteratüründe 
tavsiye edildiği gibi yarıtanrılardan yardım isterler. Belli bir şeyi isteyen 
kişi , b� arzusunu yerine getirmesi icin bel l i  bir yarıtanrıya ibadet 
eder. Omeğin, hastalıklı birisinin güneş ilahına; iyi bir eğitim görmek 
isteye.nlerin öğrenim tanrıcası Sarasvati'ye; ve güzel bir eş isteyenlerin 
Rab Siva'nın eşi tanrıca Uma'ya ibadet etmesi tavsiye edi lir . Bunun 
gibi , çeşitli yarıtanrı lara ceşitli şekil lerde yapılması önerilen ibadetler 
sastralarda Yed ik metinlerde ) belirtilmistir. Ve be l l i  bir canlı varlık  
belli b i r  maddi arada zevk almak istediği ·zaman, bel l i  bir yarıtanrıdan 
takdis görmesi icin, isteğinin karşılığını alabilsin diye Tanrı o k işiye 
gi"ıclü bir arzu verir . Bel l i  bir tipteki yarı tanrıya karşı canlı varl ığın 
gösterd iği be l l i  bir haldeki adanış tavrı da Yüce Tanrı tarafından 
belirlenir .  Yarı tanrılar canlı varlıklara fazla. yakınlık gösteremezler, 
fakat Krşna , Yüce Tanrı olduğu icin, veya Ustün Ruh olarak bütün 
canl ı lar ın kalbinde bu lunduğu i ç in, be l l i  bir yarı tanrıya ibadet 
edebilmesi icin gerekl i  olan dürtüyü insana verir. Yarıtanrılar Yüce 
Tanrının evrensel vücudunun farklı bölümlerini olustururlar, bundan 
dolay ı ,  onlar bağımsız değillerdir . B

.
ı,ı konu Yedik l iteratüründe şöyle 

hel irt i l i r :  "Tanrın ın  Yüce Şahs ı ,  Ustün Ruh olarak yarıtanrıların 
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kalbinde bulunur ve böylece, yarıtanrılar aracı l ığıyla canl ı  varl ığın 
arzusunu yerine getirilmesini O ayarlar. Fakat, hem canl ı  varlıklar 
hem de yarıtanrılar yüce iradeye tabidirler ve bağımsız değillerdir." 

22  
� d1TI' � qn>fdfill<l�Ft4\sd 1 

� -:q" nır: Cfil'il--'ia4 f4ft'\aı1 fu' mı: ıı � � ı ı  
sa taya sraddhaya yuktas 

casyaradhanam ihate 
labhate ca catah kaman 

mayaiva vihitan hi tan 

sah-o ; taya-onunla ;  sraddhaya-ilham; yukcah -bağış; tasya-o 
yarıtanrının; aradhanam-ibadet etmek icin; ihate-şiddetle arzular; 
labhate-e lde eder ;  ca- v e ;  taralı-ondan; kaman-arzuları ; 
maya-Benim tarafımdan; t'va-tek başına;  vihitan-ayarlanır; 
hi-kesinlikle; tan-onlar. 

CEVİ Rİ 
Böyle bir inanca sahip olarak belli bir yarıtanrıya ibadet eder ve 
arzuladıklarını elde eder. Fakat, isin aslında, bütün bu menfaatler 
sadece Benim tarafımdan bağışlan�r. 

ACIKLAMA 
Yüce Tanrının izini olmaksızı

.
n, yarıtanrılar kendi lerine adananları 

ödü l lendiremczler. H erşeyin Yüce Tanrının mal ı  olduğunu canlı  
varl ıklar unutabi lir, fakat yarıtanrılar unutmazlar. Bundan dolayı, 
yarıtanrı lara ibadet edi lmesi ve arzulanan sonucların e lde edilmesi, 
yarıtanr ı lara deği l  de, bütün bu ayarlamaları yapan Tanrının Yüce 
Şahsına bağl ıdır. Düşük zekal ı  kişi ler bu gerçeği bi lmed ikleri iç in 
herhangibir menfaat icin yarıtanrılara başvururlar. Fakat, Tanrıya 
adanmış kiş i  birşeye iht iyaç duyduğu zaman sadece Yüce Tanrıya dua 
eder. Fakat, Tanrıdan maddi bir menfaat beklemek adanmış kişiye 
yakışmaz. Canlı varl ık genellikle yarıtanrılara başvurur, çünkü hırsını 
tatmin edebilmeyi cı lgıncasına ister. Bu durum, canl ı varlık tarafından 
uygunsuz b irşey istendiği ve Tanrının bu isteği yerine getirmediği 
zaman ortaya cıkar. Caicanya-caritamrta'da belirtildiği gibi, hem Yüce 
Tanrıya ibadet edip hem de maddi zevk arzulayan k işi arzularında 
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celişki iç indedir. Hem Yüce Tanrıya adanmış hizmette bulunmak 
hem de yarıtanrılara ibadet etmek aynı platform üzerinde yer almaz, 
cünkü yarıtanrılara ibadet etmek maddidir ve Yüce Tanrıya adanmış 
hizmette bulunmak ise tamamiyle manevidir. 

Tanrıya dönmeyi arzulayan canlı varlık iç in maddi arzular b irer 
enge ld ir. Bundan dolayı , Tanrıya adanmış saf bir kul, düşük zekalı 
kisi ler tarafından arzu edi len maddi menfaatlerle ödüllendirilemez, 
cü.nkü düşük zekalı kiş i ler Yüce Tanrıya adanmış hizmetle meşgul 
olacaklarına maddi  dünyanın yarıtanrılarına ibadet etmeyi tercih 
ederler. 

2 3  
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antavat tu palam teşam 
tad bavaty alpa-med.hasam 

devan deva-yaio yanti 
nuıd-bakta yanti marn api 

anta-var--cürüyebilir; tu-fakat; palam-meyva; teşam---0nların; 
rat---0; b a v a t i-olur; a lpa-medhasam-düşük zek a l ı la r ın ;  
devan-yarıtanrılara ; deva-yajah-yarı tanrı lara ibadet edenler; 
yanti-giderler; mat-Benim; baktah-adanmış kullar; yanti-giderler; 
mam-Bana; api-de-da. 

CEVİRİ 
Düsük zekalı kişiler yarıtan�ılara ibadet ederler ve elde ettikleri 
meyva lar  s ınır l ı  ve gecicidir. Yarıtanrılara ibadet edenler 
yarıtanrıların gezegenlerine giderler, fakat Bana adanmış kişiler 
sonunda Benim yüce gezegenime ulaşırlar. 

ACIKLAMA 
Bazı Gıta yorumcuları, yarıtanrılara ibadet edenlerin Yüce Tanrıya 
ulaşabi leceklerini iddia  ederler, fakat Ay'ın yarıtanrısına i badet 
edenlerin Ay'a  gitmesi ,  Güneş'in yarı tanrısına ibadet edenlerin 
Güneş'e gitmesi gibi, burada acıkça belirtildiği gibi, yarıtanrılara ibadet 
edenler yarı tanrı !arın bu.lunduğu çeşitl i  gezegen sistemlerine giderler. 
Aynı şekilde, eğer b irisi lndra gibi bir yarı tanrıya ibadet etmek isterse, 
i badet ett iğ i  yarıtanrının gezegenine gider. Bunun tersine, k iş i  
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umursamaksızın hangi yarı tanrıya ibadet ederse etsin Tanrının Yüce 
Şahsına ulaşması söz konusu değildir. Yarı tanr ı lara ibadet edenlerin 
maddi evrendeki çeşi t l i  gezegenlere gideceği , fakat Yüce Tanrıya 
adanm ı ş  k i ş i l er in doğrudan doğruya Tanrın ın Şahs ın ın yüce 
gezegenine gideceği burada açıkça bel irt i ldiği icin, bunun tersi bir 
durum olması burada inkar edilmektedir. 

Yüce Tanrının vücudunun ceşit l i  bölümlerini yarı tanrı lar ın 
olusturduklar ı  hesaba al ın a rak, onlara ibadet e tmekle aynı sonuca 
ulas ı labi leceği teorisi bazı lar ı tarafından ortaya atı lab i l i r. Ancak 
yarıtanrı lara ibadet edenler pek zeki olmadıkları icin vücudun hangi 
bölümüne yiyecek gönderi leceğini bi lemezler. Bunlardan bazı ları o 
kadar aptaldı r  k i ,  bircok bölüm olduğunu ve yiyecek temin e tmenin 
bircok yolu olduğunu iddia ederler. Bu hic te samimi bir iddia değildir. 
Hickimse kulakları y la .  veya gözleriyle yemek yiyemez. Onlar ,  bu 
yarı tanrı lar ın sadece Yi"ıce Tanrının evrensel vücudunun fark l ı  
bölümlerini oluşturdukların ı  bi lmezler v e  bu cahill iklerinden dolayı 
her yarı tanrının ayrı bir Tanrı olduğuna ve Yüce Tanrın ın  rakibi 
olduğuna inanırlar. 

Sadece yarı tanrı lar Yüce Tanrının vücudunun parcaları değil, fakat 
sı radan canlı varl ık lar da Onun vücudunun parcalarıd ı r .  Sı-tnwd� 
Bagavatam 'da bel irti ldiğine göre, brahmanlar Yüce Tanrının kafasını ,  
ksatriyalar  Onun kol lar ını ,  vaisyalar Onun bel  k ı smın ı ,  sıldralar ise 
Onun bacaklarını oluştururlar ve hepsi fa rklı işlev lere sahiplerdir .  
Kiş i �  bu durumu umursamaksızın hem yar ıtanr ı ları hem de kendisini 
Yüce Tanrının öz parcası olarak görürse bi lgisi mükemmel demektir . 
Fakat, eğer bunu anlıyamazsa, yarıtanrıların yaşadığı farkl ı gezegenlere 
gider. Bu ise, Tanrıya adanmış bir kulun gittiği yerle aynı deği ldir. 
Yarıtanrıların takdisiyle elde edilen sonuclar gecicidir, cünkü bu maddi 
dünyada ,  gezegenler, yarıtanrı lar ve onlara ibadet edenlerin hepsi 
gec icid ir .  Bundan dolay ı ,  bu maddede ac ı kça  be l i rt i ld iği g ib i ,  
yarı tanrılara ibadet edilerek e lde edi len sonuclar gecicid ir; dolayısı yla 
bu tür ibadetlerle meşgul olanlar zeki değillerdir. Ci.inkü, Yüce Tanrıya 
adanmıs hizmet vermekle meşgul olan Krşna şuurundaki adanmış saf 
bir kul ,  b i lgi ve saadet dolu ebed i bir var oluşa sahip olduğu icin, 
onun u laştığı mertebeyle ,  yarı tanrıl ara ibadet edenlerin u laşt ığı 
mertebe fark l ıd ı r. Yüce Tanrı sını rsızd ır, Onun rahmeti sın ı rsızd ı r ;  
Onun insafı s ın ı rs ızdır .  Bundan dolay ı ,  Yüce Tanrının adanmış 
ku llarına gösterd iği insaf da s ın ırsızdır. 
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avyaktaıiı vyaktim apannaıiı 
manyante miim ahııddhayah 

paraıiı havam ajananto 
mamavyayam anııttamam 

7.24 

avyakwm-tezahür d ı ş ı ;  vyaktim-şahsiyet; apannam-elde etmek; 
manyante-d ü şünür ; mam-Ben i ;  abuddJıayah-az zek i k iş i ler ;  
pcırnm-ü st ü n ,  y üc e ;  havam-varoluş ; ajanantah-bilmeksizin; 
mama-Benim; avyayam--ölümsüz, bozu lmaz; anuttamam--en narin. 

CEVİRİ 
Beni mükemmelen bilmeyen az zeki kişiler, Benim, yani Tanrının 
Yüce Şahsı Krşı:ıa 'nın daha önceleri gayrişahsi olduğumu ve bu 
sahsiyeti şimdi kazandığımı düşünürler. Bu az bilgileri yüzünden 
Benim ölümsüz ve yüce olan yüksek doğamı bilmezler. 

ACIKLAMA 
Yarı tanrı lara ibadet edenler

. 
burada az zeki kis i ler olarak tasvir 

edi lmekte ve gayrişahsiyetçiler de aynı kategoriye sokulmaktadır. Rab 
Kçşna, şahsi sureti ic inde burada Arjuna'nın önünde konuşmakta 
olmasına rağmen gayrişahsiyetç i ler, cehaletleri yüzünden, Yüce 
Tanr ının sonuc olarak herhangibir surete sahip olmadığı nı iddia 
ederler. Tanrıya  adanmış hüyük bir insan ve Ramanuj acarya'nın 
öğrencisi olan Yamunacarya bu konuyla ilgi l i  olarak şunları söylemiştir: 

tvam sila--rüpa-caritaih parama-prakrstaih 
sattvena sacwikataya prabalais ca sastraih 

prakhyaw-cilıiva-paramartha-vidaıiı mat.ais ca 
naiviisura-prabwyah prahhavanti hoddhum 

"Sevgil i  Tanrım, Vyasadeva ve Narada gibi adanmışlar Seni Tanrının 
Sahsı olarak bi l irler. Kişi, ceşitli Vedik literatürlerini anlı yarak Senin 
karakterist iklerini ,  suretini ve faal i ye tlerini öğrenebi lir ve böylece 
Senin Tanrın ın  Yüce Şahsı olduğunu anl ı yabi l ir. Fakat, ihtiras ve 
cehalet hal lerine mensup adanmamış  ve şeytani özel likler taşıyan 
k isiler Seni anl ıyamazlar. Onların Seni anlamaya güçleri yetmez. Bu 
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gibi adanmamış kiş i ler, Vedanta ve Upanişadlar ve d iğer Yed ik 
l i te ratürler üzerinde tartıssalar bile,  onların Tanrının Sahsını 
anlamaları mümkün değildir." (Stotra-ratna 1 2 )  

· 

Brahma-samhita'da belirt ildiği gibi, Tanrının Şahsı sadece Vedanta 
öğrenimiyle anlaşılamaz.Yüce Tanrının Şahsı, sadece Yüce Tanrının 
rahmetiyle öğrenilebi l ir. Bu dörtlükte belirti ldiğine göre,  sadece 
yarı tanrılara ibadet edenler :ız zeki değil, fakat gerçek Krşna şuurundan 
yoksun olarak Yedik l iteratürü üzerinde fikir yürüten ve Vedanta i le 
meşgul olan adanmamış kişi ler de az zekidirler ve bu gibi  kiş i lerin 
Tanrının şahsi halini anlaması mümkün değildir. Mutlak Hakikatin 
gayrişahsi o lduğu kanısında olanlar, "Mutlak Hakikatin en yüce 
görünümynü bilmiyenler" anlamına gelen abuddlıayah sözcüğü i le tasvir 
edi lirler. Srimad-Bagavatam'da pelirtildiğine göre, yüce idrak gayrişahsi 
Brahman'dan başlar ve yerel Ustünruhun idrak edilmesine yükselir, 
fakat Mutlak Hakikat konusunda söylenecek son söz Tanrının 
Şahsıdır. Krşna'nın Tanrının Yüce Ş;ıhsı olduğunu özel likle bel irten 
gayrişahs iyetci lerin büyük gurusu Sankaracarya'yı bi le izlemiyen 
modem gayrişahsiyetci ler oldukca düşük zekalı kişi lerdir. Bundan 
dolayı, Mutlak Hakikati bi lmiyen gayrişahsiyetçiler Krşr:ıa'yı , Devakı 
ve Yasudeva'nm oğlu olarak, veya bir prens ve kudretl i  bir canlı 
varlık olarak görürler. Bagavad-gita'da (9 . 1 1 )  Krşna, avajananti mam 
müdha nwnusiın tanum asricam : "Sadece ahmaklar Beni sıradan bir 
şah;s olarak görürler." diyerek bu görüşü yermistir. 
Aslında, Ona adanmıs hizmette bulunmadan ve Krsna suurunu 
geliştirmeden hiçkimse Krşna'yı anlıyamaz. Bagavatam ( İ Ö. 1 4 . 29 )  bu 
gerceği şöyle onaylar: 

athapi te deva padambuja-d1ıaya 
prasada-lesamıgrtita eva h i  

janiiti rattvaıiı bagavan mahimno 
na canya eko 'pi cirarn vicinyan 

"Tanrım, eğer birisi  Senin nilüfer ayağının rahmetinin kücük b i r  
zerresi tarafından bile lütuflandırı lsa Senin Şahsını anlıyabilir. Fakat, 
Tanrının Yüce Şahsı hakkında fikir  yürüterek Onu anlamaya 
calışanlar, yı llar boyunca Veda öğrenimi yapsalar bile yine Seni 
bilemezler ."  Kişi ,  sadece akl i  tahminlerle,  veya Yedik l i teratürler 
üzerinde tart ışarak ne Tanrının Yüce Şahsı Krşna'yı ne de Onun 
suretini, niteliğini, veya ismini anlıyabilir. Kişi, Onu adanmış hizmetle 
anlamalıdır. Kişi, Krşna şuuruyla tamamen meşgul bir hale gelince ve 
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maha-mancrayı ( Hare Krşı:ıa, Hare Krşna, Krşı:ıa Krşna, Hare Hare / 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ) z ikretmeye 
baslayınca Tanrının Yüce Şahsını anlıyab i l i r. Adanmamış 
gayrişahsiyetçiler, Krşı:ıa'nın vücudunun bu maddi doğadan yapılmış 
olduğunu ve Onun bütün faaliyetlerinin ve herşeyinin maya olduğunu 
düşünürler.  Bu gayrişahsiyetciler Mayavadiler olarak b i l inirler ve 
bunlar en yüce hakikati bilmezler. 

Yirminc i  maddede açıkca şu gerçek belirt ilmişti: kamais tais tair 
hrta-jfıanah prapadyance 'nya-devacah. " Hırslı arzu lar tarafından kör 
edilmiş olanlar çeş it l i  yantanrı lara teslim olurlar. " Tanrının Yüce 
Şahsının yanısıra, çeşitli gezegenleri olan yarıtanrılar vardır ve Yüce 
Tanrının da gezegeni vardır. Yirmiüçüncü maddede belirtildiği gibi, 
devan deva-yajo yanti mad-bakca yanci mam api : yarı tanrılara ibadet 
edenler yarıtanrıların gezegenlerine giderler ve Krşı:ıa'ya adanmış 
olanlar Krşı:ıaloka gezegenine giderler. Bu konu açıkça bel irtilmiş 
olmasına rağmen, budala gayrişahsiyetçi ler hala Tanrının bir suret i  
olmadığını ve  Onun suretlerinin bir aldatmaca olduğunu iddia ederler. 
Gica öğreniminden ortaya çıkan sonuca göre, yarıtanrılar ve onların 
ikamet ettikleri yerler gayrişahsimidir? Açıkça ne yarıtanrılar ne de 
Tanrının Yüce Şahsı Krşı:ıa gayrişahsidir. Bunların hepsi şahıstır; 
Rab Krşı:ıa Tanrının Yüce Şahsıdır ve Kendi gezegeni vard ır ve 
yarıtanrıların da kendi gezgenleri vardır. 

Bundan dolayı, monistik iddiaya göre, nihai hakikatin sureti yoktur 
ve ortaya koyulan suret gercek değildir. Burada açıkça bel irt ildiğine 
göre, Onun sureti hile yoluyla kabul ettirilmiş birşey değildir. Bagavad
gita'dan acıkça anlıyabiliriz ki, yarıtanrıların suretleri ve Yüce Tanrının 
sureti aynı anda vardır ve Rab Krşna sac-cid-anandadır, yani ebedi ve 
saadet  dolu b i lgidir .  Vedalar tarafından onaylandığına göre, Yüce 
Mutlak Hakikat ananda-mayo 'bhyasacdır, yani O, doğal olarak saadetli 
zevk ile doludur ve O, sınırsız hayırlı vasıfların kaynağıdır. Ve Tanrı 
tarafından Gita'da söylendiğine göre, O, aja (doğmamış) olmasına 
rcı ğmen tekrar tekrar ortaya cıkar. Bu noktalar Bagavad-gita'da 
anlamamız gereken hakikatlerd ir. Tanrının Yüce Şahsının nasıl 
gayrişahsi bir varlık olabi leceğini anlıyamıyoruz; gayrişahsi monist 
teori Gita 'da bel i r t i len esas lara göre yanlıştır .  Burada açıkça 
belirti ld iğine göre, Yüce Mutlak Hakikat olan Rab Krşı:ıa hem bir 
sahsiyete hem de bir surete sahiptir. 

2 5  
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nZihariı prakö.Sah sarvasylı 
yoga-maya-samiiln-tah 

mı:idho ')1aıiı nabhijanati 
loko mam ajam avyayam 
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11{!-ne de ;  aham-Ben; prnkasah-tezahür;  sarvasya-herkese; yoga
mii)•a- d a h i 1 i k u d r e t i m 1 e ; samavrwh-örtülüyüm; 
miidlwlı-ahmaklar; ayam-bunlar; na-<leğil; abhijanati-an l ıyabilir; 
lokah-sahıslar; manı-Beni ;  ajanı-doğmamış; avyayanı-yonı lmaz. 

CEVİRİ 
Ben zeki o lmayanlara ve ahmaklara  as la tezahü r  etmem 
(görünmem) .  Ben onlar ic in dahi l i  kudretimle örtülüyümdür ve 
bundan dolay ı ,  onlar Benim doğmamıs ve yanı lmaz olduğumu 
bilemezler. 

ACIKLAMA 
"Krşna eğer bir zamanlar bu gezegende mevcut idiyse, şimdi neden 
kimseye tezahiir etmiyor (görünmüyor) ?" diye soranlar cıkahi lir. Fakat, 
aslında O, herkese tezahür etmezdi . Krşna bu dünyada mevcut olduğu 
zaman, Onun, Tanrının Yüce Şahsı olduğunu anl ıy<J.bi len sadece 
hirkac kisi vard ı .  Kunı ların toplantıs ı sı rasında Sisupala, Krşna'nın 
toplantıya baskan secilmesine karşı c ıktığı zaman Bışma, Krşna'yı 
desteklemiş ve Onun Yüce Tanrı olduğunu i lan etmisti. Aynı şekilde, 
Paı:ı.dqvalar ve birkac kişi daha Onun Tanrı olduğunu bi l iyorlard ı ,  
fakat bunu herkes bi lmiyordu. Onun gercek kimliği, adanmamışlar 
ve s ıradan kişi lere acıklan!namıştı . Bundan dolayı Krşı:ı.a, adanmışlar 
hari c ,  herkesin Onu kend isi g ib i  gördüğünü Bagalı(l(l-gita 'da 
söylemektedir. O, tüm zevklerin toplandığı yer olarak sadece adanmıs 
kul larına tezahür ederdi .  Fakat ,  zeki ve adanmıs olmayanlar icin O, 
dahili kudreti tarafından örtülü kalmıstır. 

Srimad-Bagavatanı 'da ( 1 . 8 . 1 9 ) Ku;1ti 'nin dua larında ,  Tanrının 
yoga-maya perdesiyle örtülü olduğu ve bundan dolayı sıradan beşerlerin 
Onu anl ıyamad ı�ları yazı l ıd ı r. Bu )'Oga-ma)1ii perdesi, adanmış b i r  
kulun duası olan lsopanisad'da ( nwntrn 1 5 )  şöyle onaylanır: 

hiraımW)'�ıw pZitreıw 
satyasyiipihitaıiı mııkham 
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car waın püsann apavrrıu 

satya-dlınnaya drşr.aye 

7. 26 

" Ey Tanrım, Sen bütün evrene bakan varlıksın, ve Sana yapılan 
adanmış hizmet en yüce dini ilkedir. Bundan dolayı, bana da bakman 
için Sana dua ediyorum. Senin aşkm suretin yoga-maya ile örtülüdür. 
lhahmajyoti (nur ) ,  Senin dahili kudretinin örtüsüdür. Senin sac
cid-aıwnda-vigrahanı , yani Senin saadetinin ve bilginin ebedi suretini 
görebilmemi engel l i  yen bu parlaklığı lütfen ortadan kald ırırmısın?" 
Tanrının Yüce Şahsının saadet ve bilgisinin aşkm sureti Onun dahili 
kudreti olan brnhmajyotisi tarafmdan örtülüdür ve az zeki kişiler Yüce 
Tanrıyı bu yüzden göremezler. 

S1imad-Bagmıatam'da ( 1 0 . 1 4 . 7 )  Brahma şöyl� dua eder: " Ey 
Tanrının Yüce Şahsı, Ey tüm gizlerin efendisi, Ey Ustün Ruh, Senin 
kudretini ve eğlence lerini bu dünyada kim hesaplıyabilir? Sen dahili 
kudretini daima yaymaktasın, bundan dolayı hickimse Seni anlıyamaz. 
Bil im adamları ve al imler, maddi dünyanın, hatta gezegenlerin bi le 
atomik yapısını inceliyebil irler, fakat Sen onların gözleri önünde 
mevcut bulunmana rağmen onlar Senin enerj ini ve kudretini 
hesaplamaktan acizdirler." Tanrının Yüce Şahsı Rab Krşı)a, sadece 
doğmamış deği l ,  aynı zamanda aııyayadır, yani yorulmazdır. Onun 
ebed i sureti saadet ve bi lgidir ve Onun enerj ileri asla yorulmaz. 

26 
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vedahaın samatitani 
varramanani carjuna 

bavişyani ca bütani 
marn tu veda na kascana 

n:dlı- b i 1 ;  aham- B e n ;  samatirani-tama m i y l e  g e ç m i ş ;  
1 1Lırtamanani-şimdik i  zaman; ca-ve ; arjuna-Ey Arjuna ;  
hm1isyani-ge lecek ; ca-de-da; bütani-bütün canl ı var l ık lar ;  
ı ı ıı'im-Beni ; rıı-fakat; veda-bilir; na-değil; kascana-herkes. 

CEVİRİ 
Ey Arjuna, Tanrının Yüce $ahsı olarak, geçmişte olmuş, şimdi 
olan ve gelecekte olacak olan herşeyi bilirim. Ben aynı zamanda 
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butün canlı varlıkları da bilirim, fakat Beni hickimse bilemez. 

AClKLAMA 
Şahsi l ik ve gayrişahsi l ik sorust; burada açıkca cevaplandır ı lmaktadır. 
Tanrının Yüce Şahsının sureti olan Krşna, eğer gayrişahsiyetçi lerin 
düşündüğü gibi maya, yani maddi olsaydı ,  o zaman O da diğer canlılar 
gibi vücut  değiştirir ve gecmiş yaşamı i le i lgili olan herşeyi unuturdu . 
Maddi vücuda sahip olan hickimse ne geçmiş yaşamını hatırl ıyabil ir, 
ne gelecekteki yaşamını önceden bilebil ir ,  ne de şimdiki yaşamında 
neler olacağını bilebilir; bundan dolayı, canlı varlık gecmişte, şimdiki 
zamanda ve gelecekte olanları ve olacakları b i lemez. Kiş i  maddi 
pislikten özgür olmadıkca, gecmişi, şimdiki anı ve geleceği bilemez. 

Sı radan bir insanın tersine, Rab Krşna burada, gecmişte ne ler 
olduğunu, simdi neler olduğunu ve gelecekte neler olacağını tamamen 
bildiğini acıkca söylemektedir. Dördüncü Bölümde gördüğümüz gibi,  
Krşna, milyonlarca yıl önce güneşin H_ahı Vivasvan'a Gita 'yı öğretmiş 
olduğunu hatırlamaktaydı .  Krşna, Ustün Ruh olarak bütün canlı 
varl ıkların kalplerinde bu lunduğu ic. in bütün canlı varl ık ları bi l ir .  
Fakat O, her canlı  varlığın kalbinde Ustün Ruh olarak bulunmasına 
ve Tanrının Yüce Şahsı olarak var olmasına rağmen, az zeki kişi l�r, 
gayrişahsi Brahman'ı idrak �tmiş olmakla ber;ı bl' r ,  Yüce Şahıs Sri 
Krsna'yı  idrak edemezler.  Sri Krşna'nın aşkın vücudu kesinlikle 
cürüyüp bozulmaz. O, t ıpkı bir güneş ve maya da t ıpkı  b i r  bulut 
gibidir .  Madd i dünyada, gökte güneşi ,  bulutları ve ceşit l i  yı ldız ve 
gezegenleri görebil ir iz .  Bulutlar bütün bu görüntüyü gecici olarak 
örtebilirler, fakat bu örtüş sadece bizim smırlı görüşümüz icin gecerlidir. 
Asl ında güneş, ay ve yı ld ızlar örtülmüş değildir. Aynı şeki lde, maya 
da Yüce Tanrıyı örtemez. O, dahili kudretiyle Kend is ini  örterek az 
zeki beserlere tezahür etmez. Bu bölümün ücüncü maddesinde 
belirtildiği gibi ,  mi lyonlarca beşerin içerisinde baz; ları, insan suretinde 
yaşadık lar ı  bu yaşamda mükemmel l iğe ulaşmaya ca l ı ş ı r lar ve 
mükemmell iğe u laşan binlerce insanın iç inde, Rab Krşna'nın kim 
olduğunu anlıyabilien birisi cok zor cıkar. Kiş i ,  gayrişahsi Brahmanı , 
veya yerel Paramatmayı mükemmelen idr?k etmiş olsa bi le ,  Krşna 
suurunda olmaksızın Tanrının Yüce Şahsı Sri Krşna'yı anlıyamaz. 

2 7  
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iccha-dvesa-samutthena 

dvandva-mohena bharata 
sarva-bütiini sammoham 

sarge yiinti parantapa 

7.28 

icchii- a r z  u ;  dveşa- v e n e fr e t ;  samutthena-yükselir; 
dvandva-iki l ernden;  mohena-yanı lgı yüzünden ;  bharata-Ey 
Bha ra ta 'n ın  torunu ;  sarva-bütün;  bıl.tiini-canlı varl ıklar ; 
scımmoham-y a  n ı l  g ı ı ç ı n  e ;  sarge-doğa r l a r  ken;  yiinti-git ;  
parantapa-Ey düşmanlarını zapteden. 

CEVİRİ  
Ey Bharata 'nın torunu, Ey düşmanlarını zapteden, bütün canlı 
varlıklar yanılgı içinde doğmuşlardır ve arzu ve nefretten türeyen 
ikilemler yüzünden şaşkınlığa sürüklenmislerdir. 

ACIKLAMA 
Canlı varl ığ ın gerçek meşru 

.
konumu, saf bi lgi demek olan Yüce 

Tanrıya itaat etmektir. K iş i  bu saf bil iden ayrı lıp yanılgıya düştüğü 
zaman, yanı lt ıcı enerj inin kontrolü altına girer ve Tanrının Yüce 
Şahsını anlıyamaz olur. Yanı ltıcı enerj i ,  arzu ve nefret ikileminde 
tezahür eder. Cahil kişi, arzu ve nefret yüzünden Yüce Tanrıyla bir 
olmak ister ve Tanrının Yüce Şahsı Krşı:ta'ya haset eder. Arzu ve 
nefret tarafı!"ldan yanıltı lmamış ve kirleti lmemiş olan adanmış saf 
kul lar, Rab Sri Krşı:ta'nın dahi l i  kudretiyle belird iğini anlıyabilirler, 
fakat ikilem ve cehalet tarafından şaşkınlığa düşmüş olanlar, Tanrının 
Yüce Şahsın ın maddi enerj i ler tarafından yaratılmış olduğunu 
düşünürler. Bu, onların kötü talihidir. Bu gibi yanılgılar içinde olanlar, 
"Bu benim karım; bu benim evim; ben bu evin efendisiyim; ben bu 
kaJının kocasıyım" d iye düşünerek şeref ve şerefsizlik, mutluluk ve 
Jcrt, kadın ve  erkek, iyi ve kötü, zevk ve sancı ,  vs. gibi iki lemler 
icer is inde bocalayıp dururlar .  Bunlar yanı lgıdan kaynaklanan 
ikil emlerdir . iki lemler tarafından yanı lgıya sürüklenenler oldukça 
budala kişilerdir ve bundan dolayı Tanrının Yüce Şahsını anlıyamazlar. 

2 8  
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yeşaın tv anta-gataıiı papaıiı 
jcmanaıil pım ya-ktırrıwnam 

te dvandva-moha-ninnukta 
bajante mZiıiı drdha-vratah 
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:Vt'SZim-kimin ;  ru-fakat ;  ll11ta-gotam-kökünden yok etmek; 
/ 'Ziplmı- g ü n a h ;  janZinZım- k i ş i  l e  r i n ;  pwıyo-erdemli ; 
kornwnZim-gecmişteki faal iyetler i ; re-onlar ;  dvand1ıa-iki lemin; 
nıoho-yanılgı ; nimıııkta/ı-hür; bajante-adanmıs hizmetle mesgu l; 
miim-Bana ; drdha-vrarah-kararlı l ıkla. 

CEVİ Rİ 
Gecmis y asamlarında vt: simdik i  yaşamlarında erdemli bir insan 
olarak yasamıs ve yasamakta olanlar ve günah ları kökünden 
kazınmış olanlar yanılgının ik i lemlerinden özgürdür ve bunlar, 
kararlı bir halde Bana hizmet etmekle mesguldür. 

AClKLA MA 
Rurad a ,  a şk ın  merte beye yük se lmeye müsa i t  k i ş i l e rden 
bahsedi lmekted ir. Günahkar, ateist , budala ve  hilekarlar icin arzu ve  
nefret iki lemini asmak cok zordur. Bunu basarmak, sadece erdemli 
bir yaşam yaşıyan �e günahsa! tepki leri zapteden ve yaşamlarını dinin 
ıs lah edici i lkelerini uygu lamakla geciren kişi ler icin mümkündür, 
cünkü bu gibi kişiler Tanrıya adanmış hizmet vermeyi kabul ederler 
ve yavas yavas Tanrının Yüce Şahsının saf b i lgisine yükse l irler . 
Bundan sonra Tanrının Yüce Sahsı üzerinde meditasyon yapabi lirler. 
Ruhsal pla tforma yükse lme islemi böyled ir. Bu yükseliş , Tanrıya 
ada:'.1mış kulların eşliğinde ve Krşna şuurunda mümkün olur, cünhı 
Tanrıya adanmış büyük kullar kişiyi yanılgıdan kurtarabilirler. 

Sıimad-Bagavatam'da ( 5 . 5 . 2 )  be l irt i ldiğine göre , özgür olmak 
isteyenler Tanrıya adanmış ku l lara hizmet etmelidir ( mahat-sevZıriı 
dvcl.rnm ahı. ır  1 1i ım ıktelı ) ;  fakat materyal ist lerle bir l ikte olan kisi 
varolusun en karanlık bölgesine doğru giden yolda yürüyor demektir 
( ra rno-dvarnıiı )'OSitiiıiı smigi-smiganı ) .  Tanrıya adanmış bütün kul lar, 
sadece, koşu llanmış ruhları yanı lgıdan kurtarmak icin bu dünyada 
gezer dururlar. Gayrişahsiyetciler, insanın mesru konumu olan Yüce 
Tanrıya itaat etmeyi unutmanın, Tanrının konumunu ihla l  etmek 
elemek olduğunu b i lmezler. Meşru konu muna geri clönmedikcc, 
kişinin Yüce Şahısı anlaması, veya büyük bir kararl ı l ıkla Onun ask ın 
sevgi hizmetiyle ınesgul olması ınümhin değild ir. 
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jarii-marana-mokşaya 
miim iisritya yatanri ye 

re brahma tad ııiduh knsnam 
adh yatmam karma· cakhilam 

7. 29 

jcırii-yaşl ı l ıktan; marana-ve ölümden; moksiiya-özgürlüğün amacı 
icin; miim-Beni; iisritya-sığınırlar; yatanri-gayret eden; ye-yapan 
herkes ;  re-bu g i b i  k i ş i l e r ;  brahma-Brahman; tat-aslında; 
ı 1icluh- b i 1 i r l  e r ;  krtsnam- h e r  ş e y i ;  adhyiirmam-aşkın; 
k..1mw-faaliyetler; ca-de-da; akhilam-tamamiyle. 

CEVİRİ 
Yaşlıl ık ve ölümden özgür olmaya calışan zeki kişi ler adanmış 
hizmetleriyle Bana s ığınırlar. Bunlar aslında Brahmandır, cünkü 
bunlar aşkın faaliyetler hakkında herşeyi tam olarak bilirler. 

ACIKLAMA 
Doğum, ölüm, yaş l ı l ık ve hastal ıklar bu maddi vücudu etki ler, fakat 
ruhsal vücudu etki l i yemez. Ruhsal vücut için doğum, ölüm, yaşlı lık 
ve hastal ık yoktur; bunun için, ruhsal vücuda sahip olarak Tanrının 
Yüce Şahsına eşl ik eden ve ebedi adanmış hizmetle meşgul olan kişi 
gerçekten özgürlüğüne u laşmış sayıl ır. Ahariı brahmiismi: Ben ruhum. 
Daha önce de söylend iğ i  gibi ,  kişi kendisinin bir Brahman, yani bir 
ruh-can olduğunu anlamalıdır .  Bu maddede tasvir edi ldiği gibi ,  
yasamdaki bu Brahman kavramı adanmıs hizmette de vardır. Adanmıs 
saf ku l lar Brahman platformunda ye� al ır lar ve aşkın faal iyetle� 
hakkında herşeyi bi l i rler. 

Tanrı ya aşkın sevgi hizmeti vermekle meşgul olan dört çeşit saf 
olmayan kul vard ı r  ve bunlar kendi lerine göre bazı kazançlar e lde 
ederler. Bu kul lar Yüce Tanrının lütfuyla tam Krşna şuuruna ulaştıkları 
zaman Yüce Tanrıyla olan manevi birl ikteliklerinden zevk al ırlar. 
Fakat ,  yarıtanr ı lara ibadet edenler, Yüce Tanrıya ve Onun yüce 
gezegenine asla ulaşamazlar. Brahman' ı  idrak etmiş olan az zeki kişiler 
bi le  Goloka Vrndavan d iye b i l inen Krşifa'nın yüce gezegenine 
u lasamazlar. Sadece Krşna şuurunda faaliyetlerde bulunanlara ( miim 
fısıirya ) Brahman denilebil ir, cünkü bu kişiler Krşna'nın gezegenine 
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gitmek icin gercekten gayret gösterirler. Bu gibi kişi l erin Krşna 
hakk ında hicbir şüpheleri yoktur ve bundan dolayı ,  onlar gercek 
Brahmandır. 

Tanrının suretine , veya Tanrının arcas ına ibadet etmekle meşgul 
olanlar, veya madd i esaretten özgür olmak iç in Tanrı üzerinde 
med itasyon yapmakla meşgu l olanlar, gelecek bölümde Tanrı 
tarafından acıklanacağı gibi, Tanrının lütfuyla Brahmanın manalarına 
( adhihhüta vs. ) ererler. 

3 0  
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sadhibhı"itadhidnivariı marn 
sadhiyaji'ıaın ca ye vidııh 

pra)•ana-ka/e 't)i ca maın 
te 1ıidıır )'ıtkta-cetasah 

Sd-adhibhüta-maddi tezahürün yönetici i lkesi ; adhidai,vam-bütün 
yarı tanr ı ların yönet ic i s i ;  mam-Beni ; sa-adhi)•ajiiam-ve bütün 
fedakarl ıkların yönetici si ; ca-de-da ;  ye-yapanLı r ;  vidı.ıh-bilir; 
[Yrnyana--ölümün; kale-sırasında; api-bile; ca-ve;  marn-Beni ; 
re-onlar; �ıidı ıh-bilir; yı.ıkw-cetasah-akılları Benimle meşgul. 

CEVİRİ 
Beni ,  maddi tezahürün,  y�r ı tanrı lar ın ve bütün fedakar l ık 
yöntemlerinin yönet ic i  i lkesi o lan Yüce Tanrı olarak b i len ,  
tamamiyle Benim şuurumda olan kişiler, ö lüm anında b i le ,  Beni , 
Tanrının Yüce Sahsı olarak anlıyabilir, ve bilebilirler. 

ACI KLAMA 
Krşna şuurunda hareket edenler Tanrının Yüce Şahsını tamamiylc 
anlama yolundan asla sapmazlar. Madd i tezahürün ve hatta 
yarıtanrıların yönetici ilkesinin ele Yüce Tanrı olduğunu sadece Krşna 
suurunun aşkın birlikteliğinde olan kişiler anlar. Bu aşkın birliktelik 
vası tasıyla kişinin Tanrının Yüce Sahsına olan inancı artar ve bu 
Krşna şuurundak i kişi ölüm anında Krşna'yı asla unutmaz. Ve böylece 
doğal olarak Yüce Tanrının gezegenine, yani Goloka Vrndavan'a 
ulaşır. 
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Bu Yedinci Bölüm, özel likle, kis inin tam Krsna suuruna nasıl 
ulaşabi leceğini izah eder. Krşl)a şuur.undaki kişileile beraber olmak, 
Krşna şuurunun başlangıç safhasıdır . Bu birl iktel ik manevidir ve 
kişiyi doğrudan doğruya Yüce Tanrı ile temasa sokar ve kişi , Onun 
lütfuyla Krşl)a'nın Tanrının Yüce Şahsı olduğunu anlıyabi l ir. Kişi ,  
aynı zamanda canlı varlığın meşru konumunu ve Krşl)a 'yı unı.,ıtarak 
maddi faal iyetlerin ağına nası l düştüğünü de gerçekten anlar. 1 yi bir 
birl ikte l ik iç inde ,  Krşna şuurunun yavas yavaş gelişmesiyle ,  kişi 
Krşna 'yı unutmuş o lmasından dolayı maddi doğanın kanunları 
tarafından koşul landığını anlar. Bu insan suretinde yaşanan hayatın 
Krsna şuurunu tekrar kazanmak icin bir fırsat olduğunu ve Yüce 
Tanrının sebepsiz insafına mazhar olmak iç in Krşl)a şuurunun tam 
olarak kullanı lmasının gerekl i olduğunu da anlar. 

Zor durumdaki insanlar, araştırıcı ruhlu insanlar, maddi ihtiyaçlar 
ic inde olanlar, Brahman bi lgisi, Paramatma bilgisi , doğum, ölüm ve 
hastalıklardan özgür olmak ve Yüce Tanrıya ibadet etmek gibi bircok 
konuyu bu bölümde görmüş olduk. Bununla beraber, aslında Krşl)a 
şuuruna yükselmiş kişi farkl ı  yöntemleri umursamaz. O, sadece Krşna 
şuurundaki faa l iyetlerle kendis ini meşgul eder ve böylece Rab 
Krsna'nın ebedi hizmetcisi olarak mesru konumuna ulasmıs olur. 
BÖyİe bir ortamdaki kişi, .adanmış saf h�mette Yüce Tanrı .hakkında 
birseyler duymaktan (öğrenmekten)  ve Onu yüceltmekten zevk alır . 
Bunu yaparak bütün amacına ulaştığına inanır. Bu kararlı imana 
drdha wata denir ve bu, bakti-yoga, veya aşkın sevgi himetinin 
başlangıcıdır .  Bütün kutsal metinler bu kanıdadır. Bagavad-gita'nın 
bu Yedinci Bölümü o kanının özüdür. 

Srimad Bagavad-gita 'nın Mutlağın Bi lg isi konusunda Yedinci Bölüm 
Baktivedanta Acıklamaları burada sona ermiştir. 



SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yüce Tanrıya Ulaşmak 
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aıjuna ıwaca 
kim wd brnhnw kim adhı•atmariı 

kiıi1 kamw pıırnşotranw 
adhibluiwıiı ca kiriı prokranı 

wlhiclıiı 1t1ıi1 kim ıtC)'lıtt' 

mjı m a h  ıı vaca- A  rj u n a  söy l e  d ed i ;  kim-n e ;  tat--o; 
/rrnhma- Brahma n ;  k im-n e ;  adhyt'irmam-b e n l i k ;  kim-ne; 
kı:ımw--meyvese 1 faa 1 i ye t i  e r ;  pımısa-ııttanw-E y Yüce  Şah ı s ; 
cıdhibhıiwm-maddi tezahür; ca-v e ;  kim-ne;  prokram---<lenir; 
cıdhidaiq;am-yarıtanrı lar; kim-ne ; ııcycıre---denir. 

CEVİ R İ  
Arjuna sordu: Ey Tanrım, Ey Yüce Sah ıs, Brahman nedir? Benlik 
nedir?  Meyvesel faa l iyet ler nelerdir? Maddi tezahür nedi r ?  Ve 
yarı tanrı lar kimlerdir? Bunları bana acıkla lütfen. 

ACIKLAMA 
" Rrahman ned i r 1" i l e  ba� layan Arjuna 'nın soru la r ına ,  Rab K rşna bu 
h'ı lümde ccvar vermekted ir .  Tanrı ,  bu bölümde ktınıwyı ( meyvesel 
fa a l i ye t l er i ) ,  a d a n ın ı :'  h i zmet i  ve \ t ıgt1 i l k e l er i n i  s a f  h a l i y le 
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acıklamaktadır. Srimad-Bagavatam, Yüce Mutlak Hakikatin, Brahman, 
Paramatma ve Bagavan olarak bi l indiğini izah eder. Buna i laveten, 
bireysel ruh olan canlı varlığa da Brahman denir. Arjuna, aynı z�anda 
ruhla vücutla ve akı l la i lgi l i  olan atmayı da araştırmaktadır. Atma, 
Yedik sözlüğe göre, akıl , ruh, vücut ve duyularla i lgilidir. 

Arjuna burada Yüce Tanrıya, Puruşottama, yani Yüce Şahıs diye 
hitap e tmekted i r ;  bunun anlamı ise, onun bu soruları sadece 
arkadaşına değil de, k endisine kesin cevaplar verebi leceğini bi ld iği 
yüce otorite olan Yüce Şahısa sormakta olduğunu belirtmek icindir. 

2 
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adhiyajı1ah katham ko ' tra 
dehe 'smin madhusüdana 

prayiina-klıle ca katham 
jneyo ' si niyatatmabhih 

adlıiyaji1ah-fe d a k a r l  ı k  t an r ı s ı ;  katham-nas ı  1 ;  kah�kim; 
arrn-burada ;  dehe-vücut iç inde ;  asmin-bu ;  madhusüdana-Ey 
Madhusüdana; prayiina-klıle---ölüm anında; ca-ve; katham-nasıl ; 
jı1eyah asi-bi l inebil irsin; niyata-iitrnabhih-benliğini kontrol edenler 
tarafından. 

CEVİRİ 
Ey Madhusüdana, fedakarlık Tanrısı kimdir ve vücutta nasıl yaşar? 
Ve adanmış hizmetle meşgul olanlar ölüm anında Seni nasıl 
bilebilirler ( hatırlıyabilirler) ? 

ACIKLAMA 
"Fedakarl ık Tanrısı" İndra veya Vişnu ile i lgi l idir. Brahma .ve Siva 
dahil olmak üzere, Vişl)u başlıca yarıtanrıların başıdır. Gerek lndra'ya 
gerekse Vişnu'ya, yajfıa yapanlar tarafından ibadet edilir. Fakat, Arjuna 
burada, yajfıa ( fedakarl ık )  Tanrı sının asl ında k im olduğunu ve 
Tanrının, canlı varlığın vücudunda nası l  bulunduğunu sormaktadır. 

Arjuna burada ,  Tanrıya Madhusüdana d iye h itab etmektedir , 
cünkü Krşna M adhu is imli b ir  şeytanı öldürmüştür. Arj una'nın 
akl ında aslında endişeden kaynaklanan bu sorular belirmemel iydi ,  
cünkü Arj una, Krşna şuuruna sahip adanmış bir insandı .  Onun 



8 .3  Yüce Tanrıya Ulaşmak 4 1 1 

icin, bu şüpheler bir şeytan gibidir. Krşna şeytanları öldürmekte usta 
olduğu icin, Arj una'nın akl ında bel iren şüpheleri öldürsün diye,  
Arjuna burada Ona, Madhusüdana diye hitap etmektedir. 

Bu dörtlükte ku llanılan prayiina-kale sözcüğü özel bir önem taşır, 
cünkü yaşamımız boyunca yaptığımız herşey ölüm anında büyük bir 
s ın avdan geçer. Arj una, Krşı::ıa şuuruyla meşgul olanları öğrenmek 
icin cok hevesl i  görünmekte v� ölüm anında onların ne durumda 
olacaklarını merak etmektedir. Olüm anında vücudun bütün islevleri 
bozguna uğrar ve akıl  normal durumunda olamaz. Vücudunun

. 
içinde 

bulunduğu bu berbat durum yüzünden oldukça zor bir durumda 
bulunan kişi o anda Yüce Tanrıyı hatırlıyamıyabilir. Büyük bir adanmış 
kul olan rMaharaj Kulasekhara şöyle dua etmiştir: "Ey Tanrım, şu 
anda sağlığım yerinde, onun için hemen şimdi canımı al ki akl ımdaki 
kuğu Senin nilüfere benziyen ayaklarına dalabilsin. " Burada "kuğu" 
mecazı  ku l lanı lmaktad ır, cünkü kuğu bir su kuşudur ve n i lüfer 
ciceklerinin icine dalmaktan zevk alır; her kuğu nilüfer ciceklerinin 
ic ine da lmaya eği l imlidir .  Maharaj Kulasekhara , Tanrıya şöyle 
seslenmektedir: "Şu anda aklım rahat ve sağlığım yerinde. Eğer hemen 
şimdi Senin nilüfere benziyen ayaklarını düşünerek ölürsem Sana 
sunduğum adanmış hizmetin mükemmelliğe ulaşacağından eminim. 
Fakat, eğer doğal bir şeki lde ölürsem ne olaoığ ın ı  bilemem, cünkü 
ölüm anında bütün vücutsal faaliyetlerim bozguna uğrayacak, nefesim 
gırtlağıma t ıkanacak ve bu durumda Senin kutsal ismini z ikredip 
zikredemiyeceğimi bilemiyorum. Bundan dolayı, hemen şimdi canımı 
a l . " Arj una da burada, ölüm anında kişinin Krşna'nın ni lüfere 
benziyen ayaklarına nasıl konsantre olabileceğini sormaktadır. 

3 
·�TWl41'141"l 

� � q"{Jf �sCAıc-Jiıra:ıa ı 
�� �: <lllf«Gt;: 1 1 � 1 1 

sri-bagavö.n uvö.ca 
akşamın brahnıa [Jaranıaıi1 

sq ıabhö.vo 'dhyiitmanı ııcyate 
Lni ta-biiq •odbhava-karo 

visargah karnıa-smiıjı1itcıh 

s1i-bagavan ııvö.ca-Tanrın ı n  Yüce Şahsı şöyle dedi; aksaram-tahrip 
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edilemez; brahma-Brahman; paramam-aşkın; svabhavah-ebedi 
doğa ; adhyatrrıam-benl ik ;  ucyate-deni r ;  büw-bava.-uabhava
karah-c an 1  ı v a r l ı k l a r ın  madd i vücut l a r ın ın  ü r e t i m i ;  
visargah-yaradılış; kanna-meyvesel faaliyetler; sariıjiiitah--denir. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi: Ölümsüz canlı varlığa Brahman 
denir ve onun ebedi doğasına adhyatma, yani benlik denir. Canlı 
varlıkların maddi vücutlarının gelişimiyle ilgili olan harekete karma, 
veya meyvesel faaliyetler denir. 

ACIKLAMA 
Brahman tahrip edilemez, ebediyen var olur ve onun bireşimi değişmez. 
Fakat, Brahman'ın ötesinde Parabrahman vardır. Brahman canlı 
varlık la i lgil idir ve  Parabrahman Tanrının Yüce Şahsı i le i lgilidir. 
Canl ı  varl ığın meşru konumu maddi dünyada aldığı konumdan 
farklıdır .  Maddi şuurun etkisi altında bulunan canlı varlığın doğası 
maddeye hakim olmaktır, fakat manevi şuurdayken, yani Krşı:ıa 
şuurundayken canlı  varlığın konumu Yüce Tanrıya hizmet etmekten 
ibarettir. Canlı varlık maddi şuur içindeyken maddi dünyada çeşitl i  
vücutlar içerisinde yer almaya mecbur kalır. Buna, karma, veya maddi 
şuurun zorlamasıyla yapılan ceşitli yaratımlar denir. 

Vedik l iteratüründe canlı varlığa jivatma ve Brahman adı verilir, 
fakat asla Parabrahman adı verilmez. Canlı varlık (jivatma) farklı 
konumlara girer ve bazen maddi doğanın karanlıklarına dalarak 
kendisini madde i le tanımlar, ve bazen de kendisini yüce manevi 
doğası i le tanımlar. Bundan dolayı ona, Yüce Tanrının marj inal 
enerj is i  denir .  Kendisini maddi veya manevi olarak tanımlamasına 
göre maddi veya ruhsal vücutlar edinir. O, maddi doğada bulunan 
8.400.000 yaşam türünün vücutlarından herhangibirine bürünebilir , 
fakat o, nıhsal doğada sadece tek bir vücuda sahip olabilir. O, karmasına 
göre, maddi doğa icerisinde bazen hayvan, bazen yarıtanrı, vs. olarak 
tezahür eder. Maddi evrendeki cennet gezegenlere u laşmak ve orada 
zevk içinde yaşamak için bazen fedakarlıklarda (yajfia) bulunur, fakat 
meziyetleri yorgun düşünce insan suretinde tekrar Dünya'ya dönmeye 
mecbur kalır. Bu işleme karma denir. 

Candogya Upanişad, Vedik fedakarlık yöntemlerini izah eder. 
Fedakarlık sunağında beş ceşit ateşe beş çeşit sunuda bulunulur. Bu 
bes ceşit ateş ; cennet gezegenler, bulutlar, toprak, erkek ve kadın 
demektir ve beş ceşit fedakarl ık sunusu da; iman, aydaki hoşlan ıc ı ,  
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yağmur, tohumlar ve döl demekti r. 

Canl ı varl ık ,  cennet gezegenlere ulasmak i c in yaptığı fedakarlık 
i s l emler iy le  belli bazı fedakar l ık larda bulunarak ulasmak i stediği 
gezegene u laşır. Ancak, bu fedakarlık meziyeti tükendiği zaman, canlı 
varl ı k  yağmur suretinde dünyaya iner ve tohum (tahı l )  suret ini al ır ; 
hu tohumlar insanlar tarafından yenir ve kadını hamile bırakan döle 
dönüşür ve canlı varlık böylece tekrar fedakarlıklarda bulunmak ve 
aynı döngüyü tekrarlamak üzere yeniden insan suretinde dünyaya 
gel ir .  Canlı var l ık  bu yolla tekrar tekrar maddi dünyaya gelip gider . 
Bununla beraber, Krşna şuuruna sahip kişi bu gibi fedakarlık işlemlerini 
yapmaktan sak ını r .  O, doğrudan doğruya Krsna şuuruna ulaşarak 
kendis ini Tanrıya dönmeye hazırlar. 

Bagavad-g1cö. üzerinde gayri şahsi yorumlarda bulunanlar, mantık 
d ı ş ı  bir idd iada bu lunarak Brahman'ın maddi dünyada jiva suretine 
büründüğünü idd i a  ederler ve bu iddialarını Girö. 'nın Onbeşinci 
Bölümünün Yed inc i  maddes ine dayand ırırlar. Fakat, bu maddede 
Tanrı ,  canlı varl ıktan "Benim ebedi parcam" diye bahseder. Tanrının 
ebedi parcası olan canl ı  varlık bu maddi sefalete düşebil ir , fakat Yüce 
Tanr ı  (Acl' ı ı ta )  bu duruma asla düsmez. Bu bakımdan, Yüce 
Brahman' 1 İ1 jiva sure t i  a ld ığ ı  idd ia

.
s ı  kabul ed i lemez.  Vedik 

l i teratüründe Brahman'ın ( canl ı  varlığın) Parabrahman'dan ( Yüce 
Tanrıdan ) ayrı tutu lduğunu hicbir zaman unutmamalıyız. 
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adhihhıltmiı ksaro barnlı 
pı ın ı sas cadhidai q ı(l(am 

adhi)•aji1o 'lıam evarm 
dclıc dclıd-bhrtliıiı q ıara 

Ll(liıiblıılwm-fiz ikse l tezahür; ksarn/ı-daima deği şen ; Mııalı-<loğa; 
fn ınısalı-ay ve güneş yarıtanrıl arını da kapsı yan evrensel sure t ;  
ca-ve ; adhid11i qıawnı-adhida iva  denir ;  adhiyajiia/ı-Usti.inruh ;  
aluını-Ben (Krsna ) ;  cq 1a-kesinl ik le ;  atrn-bunda ;  dehe-vücut; 
deha-bhrrlinı-vi;cııt lanmıs olanın ; vara-en iyis i .  

CEV İ R İ  
Ey vücutlanmıs var l ık ların en  iyisi , sürekl i  değisim icinde olan 
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fiziksel doğaya, adhibhüta (maddi tezahür) denir. Ay ve Güneşin 
yarıtanrıları gibi bütün yarıtanrıları kapsayan Tanrının evrensel 
�µretine adhidaiva denir. Ve her vücutlanmış varlığın kalbinde 
Ustün Ruh olarak bulunan Bana (Yüce Tanrıya) , adhiyajfia 
( fedakarlık Tanrısı ) denir. 

ACIKLAMA 
Fiziksel doğa daimi olarak değiŞ ir. Maddi vücutlar genel olarak şu altı 
safhadan geçerek doğarlar, gelişirler, bir süre öyle kalırlar, yan ürünler 
üretirler, cökerler ve kaybolurlar. Fiziksel doğaya adlıibhüta denir. Bu 
doğa be l l i  bir noktada yaratılmıştır ve bel l i  bir noktada çözülüp 
dağı lacaktır. Bütün yarıtanrı ları ve onların çeşit l i  gezegenlerini 
kapsayan Yüce Tanrının evrensel suret k�vramına adlıidaivata denir. 
Ve Rab Krşna'nın tam temsi.kisi  olan Ustün Ruh, bireysel ruhla 
beraber aynı vücutta bulunur. Ustün Ruha Paramatma, veya adhiyajfw 
adı veri l ir ve kalpte bulunur. Bu maddenin konusu doğrultusunda 
burada kul lanılmış olan eva sözcüğü özel bir önem taşır, çünkü Tanrı 
bu söz l e  Paramatmanın K e nd i s inden fark l ı  o l mad.ı ğ ı n ı  
vurgulamaktadır. Bireysel ruhun hemen yanıbaşmda bulunan Ustün 
Ruh, yani Tanrının Yüce Şahsı, bireysel ruhun fa!J.liyetlerinin şahidi 
ve ruhun çeşitli tiplerdeki şuurunun kaynağıdır. Ustün Ruh, bireysel 
ruha serbestçe hareket edebilme özgürlüğü tanır ve onun faaliyetlerine 
sahit olur. Yüce Tanrının bu farkl ı  tezahürlerinin işlevleri, Tanrıya 
askın hizmet vermekle meşgı..ıl olan Krşna şuuruna sahip adanmış kişiye 
kendi l iğinden açıklanır. Ustünruh tezahüründeki Yüce Tanrıya 
yaklaşamıyan başlangıç safhasındaki kişiler, adhidaivata ad ı verilen 
Tanrının devasa evrensel suretini gözlemliyerek uzay üzerinde derin 
düşüncelere da larlar. Başlangıc safhasındaki kişiye, evrensel sureti ,  
veya viriit-pu.rusayı gözlemlemesi tavsiye edilir, çünkü Onun bacakları 
akak gezegenleri, gözleri Güneşi ve Ayı, kafası ise yüksek gezegenleri 
tems i l  eder. 
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anta-kale ca mam eva 
smaran mukwa kalevaram 

yah prayiiti sa mad-bavariı 
yari nfuty atra saınsllyah 
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anta-kli/e-yaşamın  sonunda ;  c a-d e - d a ;  mlim-Beni; 
eva-kesinlikle ; s m a  r a n-hat ı r  ! a r sa ; muktvli-terkederken; 
kalevaram-vücudunu ; yah-yapan; prayılti-gider; sah-o; mat
bavam-Benim doğam; yliti-u laş ı r ;  na-deği l ;  asti-orada; 
atra-burada; samsayah-şüphe. 

CEVİRİ  
Ve yaşamının sonunda her kim vücudunu terkederken sadece 
Beni hatırlarsa, hemen Benim doğama ulaşır. Bundan hiçbir şüphen 
olmasın. 

ACIKLAMA 
Bu maddede Krşr:ı.a şuurunun önemi vurgulanmaktadır . Her k im 
Krşna şuuruyla vücudunu terkederse bir an önce Yüce Tanrının 
aşkın doğasına transfer olur. Yüce Tanrı en saf olandır. Bundan 
dolayı ,  daima Krşna şuurunda olan kişi en saf oland ır . Burada 
kullanı lan smaran (hatırlamak) sözcüğü önemlidir. Adanmış hizmet 
vererek Krsna şuuru uygulamasında bulunmayan saflıktan uzak bir 
ruhun Krşı:ı.a'yı hatırlaması mümkün değildir. Bundan dolayı, kişi 
yaşamının başından itibaren Krşna şuurunu uygulamalıdır. Kişi , eğer 
yaşamının sonunda başarıya ulaşmak istiyorsa , Krşna'yı hatırlama 
işlemi hayati bir önem taşır. Bunun icin kişi , maha-mantrayı (Hare 
Krsna , Hare Krşı�a, Krşr:ı.a Krşı:ı.a, Hare Hare / Hare Rama, Hare 
Rama, Rama Rama, Hare Hare ) daima zikretmelidir. Rab Çaitanya, 
insanın bir ağaç kadar hoşgörülü olmasını öğütlemiştir. Hare Krşr:ı.a'yı 
zikreden kişinin karşısına birçok engel ler ç ıkabi lir. Ancak kişi , 
karşısına çıkan bütün bu engellere hoşgörü göstermeli ve yaşamının 
sonunda Krşna şuurunun tam faydasını görebilmek icin, Hare Krşr:ı.a, 
Hare K:-sna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, 
Rama R"a°ma, H��e Ha�e'yi zikretmelidir. 
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yaıiı yaıiı vapi smaran bavaıil 
tyajaty ante kalevaram 

taın tam evaiti kaunteya 
sada tad-bava-bavitah 
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yam yam-her ne; va api-hiç; srnaran-hatırlamak; bavam-doğa; 
tyajati-b ırakır ;  ante-sonunda ;  kalevaram-bu vücut ;  tam 
tam-benzer; eva-kesinlikle; e ti-alır; kaunteya-Ey Kunti'nin oğlu; 
sadii-daima; tat--o; bava-var oluş durumu; biiviu0-hatırlarsa. 

ÇEVİR İ  
Kisi vücudunu terkederken her ne  var olus halini hatırlarsa, 
ke�disini o halde bulacaktır, Ey Kunti'nin oğlı°ı. 

ACIKLAMA 
Kişinin doğasını ölümün o kr�tik anında değiştirmesi işlemi burada 
izah edilmektedir. Yaşamının sonunda Krşı:ıa'yı düşünerek vücudunu 
terkeden kişi Yüce Tanrının aşkın doğasına ulaşır, fakat ölüm anında 
Krşı:ıa'dan başka birşey düşünen kişinin de aynı aşkın duruma ulaşacağı 
doğru değildir. Bu nokta dikkate al ınmalıdır. Kişi uygun bir akl i  
durumda nası l  ölebilir? Maharaj Bharata büyük bir  şahsiyet olmasına 
rağmen ölüm anında çok sevdiği geyiğini düşünmüş ve bir sonraki 
yaşam ı nd a  b i r  geyik vücuduna transfer  o lmuştu. Gey ik 
vücudundayken Tanrın ın  lütfuy la  geçmiş faa l i yet le r in i  
hatırlayabilmekle beraber, o hayvan vücudunu kabullenmek zorunda 
kalmıştı. Kişinin yaşamı boyunca düşündüğü düşünceler birikerek 
ölüm anındaki düşüncesini etkiler, bundan dolayı ,  kişinin şimdiki 
yaşamı bir sonraki yaşamını oluşturur. Kişi, eğer şimdiki yaşamında 
erdem halinde yaşar ve daima Krşı:ıa'yı düşünürse yaşamının sonunda 
Krşna'yı hatırlayarak ölmesi mümkün olur. Bu ise, kişinin Krşı:ıa'nın 
aşkın doğasına transfer  olmasına yardımcı olur. Kiş i  eğer Krşı:ıa'ya 
hizmet etmeye aşkın bir şekilde garkolmuşsa, bir sonraki vücudu 
maddi değil aşkın ( ruhsal) olacaktır. Bundan dolayı, kişinin yaşamının 
sonunda var oluş durumunu başarılı bir şekilde değiştirebilmesi için 
uygulanabilecek en iyi yöntem, Hare Krşı:ıa, Hare Krşı:ıa, Krşı:ıa Krşı:ıa, 
Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare'yi 
zikretmektir. 
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nwyy arpi ta-mano-buddhir 
mfim evaisyasy asaıiısayah 

4 1 7  

tasmat--öyleyse; sarvesu-hic ; ka lesu-zamanlar ;  mam-Beni; 
anıısmara-hatırlamaya devam eden; )'tıdhya-savaşmak; ca--de-da; 
mayi-Bana ; arpita-teslim olmak; manah-akı l ;  bııddhih-zeka; 
mam- B a n a  ; eva- m u t l a k a  ; es-yasi-ulasacaks ın; 
asaıiısayah-şüpheden öte. 

. .  . 

CEVİRİ 
Bundan dolayı Arjuna ,  Ben

.
i daima Krşna suretinde düşün ve 

aynı zamanda görevin olan savaşmayı yerine getir. Bana adanmış 
faa liyetlerinle ve Bana konsantre olmuş akıl ve zekanla hiç şüphesiz 
Bana ulaşacaksın. 

ACIKLAMA 
Arjuna'ya yapılan bu öğret i  maddi faal iyetlerle mesgul olan bütün 
insanlar ic in cok önemlidir . Tanrı burada, kişinin faal iyetini ,  veya 
meşguliyetini bırakmasını söylememektedir. Kişi faaliyetlerine devam 
edebilir ve aynı zamanda Hare Krşı::ıa'yı zikrederek Krsna'yı düşünebilir. 
Bu işlem kişiyi madd i pisl ikten kurtarır ve kisinin akıl ve zekasını 
Krşna i le meşgu l eder. Krşna 'nın adını z ikreden kişi , şüphe yok ki 
yüce gezegen Krşnaloka'ya transfer olur. 
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abh )1Cisa-yoga-yuktena 
cetasa nanya-gamina 

f1aramarn purusaıiı divyaıiı 
yZiti piirrhiinı. ıcinra yem 

abhyCisa-yoga-uygulama ile; yı ıkrena-meditasyon ile meşgul olarak ; 
cetasZi-ak ı l  ve zeka i l e ;  na anya-gamina-yoldan sapmayan; 
paramam-Yüce, üstün; pıınışam-Tanrının Şahs ı ;  di� 1yam-ask ın; 
yati-kişi ulasır ;  ı)anha-Ey Prtha 'nın oğlu ;  anııcinrayan--daima 
düşünerek. 
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CEVİRİ  
Beni Tanrının Yüce Sahsı oİarak medite eden, aklı daima Beni 
hatırlamakla meşgul olan ve yoldan sapmayan kişi kesinlikle Bana 
ulaşır, Ey Partha. 

ACIKLAMA 
Krşna bu maddede Onu hat{rlamanın önemini vurgulamaktadır. 
Kişinin Krşı:ıa 'y ı  hatırlaması maha-mantrayı, yani Hare Krşna'yı 
z ikre tmes iy le  harekete geçir i l ir .  Yüce Tanrının isminin ses 
ti treşimlerini z ikrederek ve işiterek k işinin kulağı, d i l i  ve aklı Krşna 
i le meşgul olur. Bu mistik meditasyonu yapmak cok kolaydır ve bu 
meditasyon kiş inin Tanrıya u laşmasını sağlar. Purusam sözcüğünün 
anlamı hoşlanıcı demektir .  Canlı varl ıklar Tanrının marj inal 
enerj isine dahil  olmakla beraber maddi kirlenmeye hedef olurlar. 
Kendi lerinin hoslanıcı olduklarını sanırlar, fakat aslında onlar en 
yüce hoşlanıcı d.eğildirler. Burada açıkça belirtild iği gibi, en yüce 
hoşlanıcı Nara.yana, Vasudeva, vs. gibi tam yayılmalarıyla ve çeşitli 
tezahürleriyle ortaya çıkan Tanrının Yüce Şahsıdır. 

Adanmış bir kul, ibadet ettiği objeyi, yani Nara.yana, Krşı:ıa, Rama, 
vs. gibi ,  Yüce Tanrının herhangibir halini Hare Krşna'yı zikrederek 
düşünebi l i r. Bu iş lem onu arıt ır ve yaşamının sonunda, daima 
z ikretmesinin bir  sonucu olara_k Tanrının kral l ığ ına gider. Yoga 
yapmak, aslında kalpte bulunan Ustünruhu düşünmektir; aynı şekilde, 
Hare Krşna'yı  z ikreden kiş i  de aklını hep Yüce Tanrı üzerinde 
sabitleştirir .  Akıl oynak bir yapıya sahiptir, bundan dolayı ,  akıl ı  
Krşna'yı düşünmeye zorlamak gerekir. Buna örnek olarak, kelebek 
olmay ı  düşleyen b ir tırtı l ın yine aynı yaşamı içerisinde kelebeğe 
dönüşmesini gösterebiliriz. Aynı şekilde, eğer bizler de daima Krşı:ıa'yı 
düşünürsek yaşamımızın sonunda Krşna'nınki i le aynı türden bir 
vücuda sahip olacağımız kesindir. 
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sarvasya datiiram aôntya-rüpam 
aditya� varnariı tamasah parastat 
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kavim-herşeyi bilen; puranam-en yaşlı ; anu5asitarnnı-kontrolör; 
ar:ıoh-atomdan;  aı:ıiyariısam-daha küçük;  anusmaret--daima 
düşünür ;  yah-· yapan ;  sarvasya-herşeyin ; datiiranı-bakıcı ; 
aôntya-kavranamaz ; rüpam-sureti ; aditya�vamam-güneş gibi 
aydınlık; tamasah-karanlığa; parastiit-aşkın. 

CEVİRİ 
Yüce Tanrı, herşeyi bilen kişi olarak, en yaşlı (ezeli) şahıs olarak, 
kontrolör olarak, en ufaktan daha ufak olarak, herşeyi yaşatan 
kisi olarak, tüm maddi tezahür kavramının ötesinde, kavranamaz 
ve .daima bir şahıs olarak medite edilmelidir. O, güneş gibi aydınlıktır 
ve bu maddi doğaya aşkındır. 

ACIKLAMA 
Bu maddede Yüce Tanrıyı dÜşünme işleminden bahsedilmektedir. 
Buradaki en önemli nokta ise, Onun gayrişahsi (şahsiyet dışı ) ,  veya 
hiçl ikten ibaret olmadığı gerçeğidir. Bununla beraber, Krşna'yı 
düşünme işlemi çok kolaydır ve burada bu işlemin nasıl yapılacağı 
anlatılmaktadır. Tanrı, herşeyden önce bir puruşadır, yani şahıstır. 
Biz Onu, bir Krşı::ıa şahsiyeti, veya Rama şahsiyeti olarak düşünebiliriz. 
Ve kişi, gerek Krşı::ıa'yı gerekse Rama'yı düşünsün O, bu maddede 
tasvir edildiği gibidir. Tamı, kavidir, yani O, geçmişi geleceği ve 
şimdiyi bildiği için herşeyi bilendir. O, en yaşlı ( ezeli ) şahsiyettir, 
çünkü O, herşeyin kaynağıdır ve herşey Ondan doğmuştur. O, aynı 
zamanda evrenin yüce kontrolörüdür ve insanlığın eğiticisi ve 
yaşatıcısıdır (esirgeyicisidir) . O, en ufaktan daha ufaktır. Çünkü canlı 
varlık ( ruh) ,  bir saç tel inin ucunun onbinde biri büyüklüğündedir, 
fakat Tanrı öylesine akıl almazcasına ufak olabilir ki, bu canlı varlığın 
kalbinde yer alır. Bundan dolayı, O, en ufaktan daha uf�_ktır. O, 
atomun yapısına da girer ve en ufuk olanın kalbine de girerek Ustünruh 
olarak onu kontrol eder. O, bu kadar ufak olabilmesiyle beraber aynı 
zamanda herşeyi kapladığı için herşeyi yaşatandır da. Bütün bu gezegen 
sistemleri Onun sayesinde var olur ve varlıklarını sürdürürler. Bazen 
bütün bu gezegenlerin uzayda nasıl yüzdüklerini merak ederiz. Burada 
belirtildiğine göre, Yüce Tanrı bütün bu gezegen sistemlerini ve 
galaksileri ayakta tutar. Burada kullanılan aôntya (akıl almaz) sözcüğü 
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bu bakımdan önemlidir. Tanrmm enerj isi bizim kavramlarımızın ve 
düşünce kapasitemizin ötesindedir ve bundan dolayı burada, 
"kavranamaz" anlamına gelen acintya sözcüğü kullanılmıştır. Buna 
kim itiraz edebilir? O, bu maddi tezahürü bütünüyle kaplar ve aynı 
zamanda bu maddi tezahürün ötesinde yer al ır. Ruhsal alemle 
kıyaslanınca oldukça önemsiz kalan bu maddi alemi bile doğru dürüst 
anlayamazken, maddi alemin ötesinde olanları nasıl anlayabiliriz ki? 
Acintya sözcüğünün anlamı, "bizim tartışmalarımızın, mantıksal ve 
fe lsefi tahminlerimizin ulaşamıyacağı bu maddi alemin ötesinde 
bulunan ve kavranamaz olan" demektir. Bundan dolayı , işe yaramaz 
tartısmalardan ve tahminlerden kacınan zeki kisiler, Vedalar'da, 
Bagavad-g!tii ve Srimad-Bagavauım'da belirtilen h·akikatleri kabul 
etmeli ve bu otorite metinler tarafından yerleştirilmiş olan ilkeleri 
izlemelidir. Bunu yapmak kişiyi doğru bir anlayışa götürür. 
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prayiir)ll-kale manasiicaiena 
baktya yuktoyoga-balena caiva 

bhruvor madhye pranam avesya samyak 
sa tam pararn puru.şam upaiti divyam 

prayiina-kale-ö l ü m  a n ı nd a ;  manasii-akı l  tarafından ; 
acalena-sapmaksızın; baktyii-tam adanmışlıkla; yuktah-meşgul ;  
yoga-balena-mistik yoganın gücüyle; ca-de-da; eva-kesinlikle; 
bhruvoh-ik i  kaş ;  madhye-arasında; priir)llm-yaşam havası ;  
iive.Sya-yerleştiren; samyak-tamamen; sah-o k i ş i ;  tam-D; 
param-aşk ın ;  puru.şam-Tanrının Şahs ı ;  upaiti-e lde eder; 
divyam-ruhsal krallıkta. 

ÇEVİRİ 
Ölüm anında yaşam havasını kaşlarının arasında sabitleştiren ve 
yoga gücü ile aklını sarsılmaz bir hale getirerek kendisini tam 
adanmışlıkla Tanrıyı hatırlamakla meşgul eden kişi, Tanrının Yüce 
Şahsına mutlaka ulaşır. 
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ACIKLAMA 
Bu maddede ac ıkca bel irti ldiği gibi ,  ölüm anında akı l Tanrının Yüce 
Sahsı üzerinde sabitleşmiş olmal ıdır .  Yoga yapanlara, yaşam havasını 
ik i  kaşın aras ına ( ajna cakrasma ) yükseltmeleri tavsiye edi l ir . Burada 
a l t ı  cakra üzer inde  yap ı l an  med i tasyond an ,  yan i  saHakra 
meditasyondan bahsedi lmektedir. Adanmış saf ku l  bu yogayı  yapmaz, 
cünkü o, daima Krşna suuru i le mesguldür ve ölüm anında Tanrının 
lütfuy la  Tanrının Yüce Sahsının hatırl ıyabi l ir. Bu konu ondördüncü 
maddede daha geniş bir şeki ide izah edi l ir .  

Ru maddede k u l lanı lan yoga-balena sözcüğü önem tasır ,  c ünkü 
kis i ,  eğer yoga yapmazsa ( yaptığı :·oga ister sar-cakra yoga olsun, i sterse 
bakri-yoga olsun) ölüm anında bu askın  var oluş durumuna u laşamaz. 
K i s i ,  ö l ü m  anında  an iden Yüce Tanrı yı hat ı r layamaz ; bunu 
haşarab i lmesi i c in  k iş inin yoga, öze l l i k l e  bakti-)•oga yapmış  olması 
gerek ir .  Ollıın anında k isinin ak l ı  cok rahatsız bir  durumda olacağı 
i c in, k isi :ıoga yaparak hayatı boyunca askınl ığı deneyimlemel id ir. 
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-yad abaraıiı �ıeda-vido vadanri 
- visa;1ri :ıad yaraya vita-"ragah 
-yad icc/wnto ln·ahmacar-yaın caranti 
· ra r te /)L1lfo1i1 saı1graheıw /nm •aksye 

yar---o l an ;  aksaram---orn heces i ;  veda-�ıidah-Veda öğrenimi  yapmış 
k iş i ;  vadanti-söyle; visanti-gir; yar-ic inde olan;  yaraya/ı-büyük 
ermişler; � ı i ra- rt'igcl/ı-fe raga t l i  yaşam tarz ı  i c i nd e ;  yaı---olan; 
icc/uınrah-arzu layan;  /n·a/mwcaryam-bekarl ı k ;  caranti-uygulama ; 
flit- o ;  te- s a n a ; /Jddam- d u r u m ;  sangrahena--özetle ;  
/YrLıvaksye-acıklayacağı m. 

CEVİ R İ  
Vedaları öğrenen, orilkara sesini titrestiren ve feragat tarikatında 
büyük bir bilge olanlar Brahmana giderler. Bu mükemmelliği 
arzulayan kisi bekar kalır. Kisiyi selamete ulastırabilecek olan bu 
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yöntemi simdi sana kısaca acıklayacağım. 

ACIKLAMA 
Yasam havasının iki kaş arasında tutulmasıyla yapılan şat-cakra yoga, 
burada Rab Krş11a tarafından Arjuna'ya tavsiye edi lmektedir .  
Arjuna 'nın sat-cakra yogayı nası l  yapacağını bi lmediğini farkeden 
Krşna ilerideki maddelerde bu yoganın nasıl yapılacağını acıklayacaktır. 
Tanr ı ,  bir  olmasına rağmen Brahman'ın . . çeşitl i tezahürlerinin ve 
görünümlerinin olduğunu söylemektedir. Ozellikle gayrişahsiyetçiler 
ic in, aksara, veya ornkara Brahman'ı tanımlar. Feragat tarikatındaki 
hi lgelerin dahi l  olduğu gayr işahsi Brahman'ı Krşna burada izah 
etmektedir. 

Yedik bilgi sistemindeki öğrenciler ta başlangıç safhasından itibaren 
om sesini t itreşt innesini öğrenirler ve tam bir bekarlık icinde manevi 
öğretmenler iyle b i r l ikte  yaşayarak nihai gayrişahsi Şrahman'ı 
öğrenirler. Bu yolla Brahman'ın iki halini idrak ederler. Oğrencinin 
manevi yaşamında ilerlemesi bakımından bu uygulamanın yapılması 
cok önemlidi r, fakat günümüzde böyle bir brahmaçari (bekarlık hayatı ) 
yaşamak mümkün değildir. Dünyanın sosyal yapısı çok değiştiği için 
kişinin öğrenim hayatının başından itibaren bekar kalması mümkün 
değild ir. Dünya üzerinde çeşitli bilgi bölümleri için kurulmuş birçok 
oku l mevcuttur ,  fakat  öğrenci ler in brahmaçari i lkelerine göre 
yetistirilebilecekleri tanınmış bir okul yoktur. Kişi bekar yaşamadıkca 
manevi hayatta i le r lemesi cok zordur. Bu sebepten dolayı ,  Rab 
Caitanya, bu Kali Çağı iç in yazılmış olan kutsal öğretilere dayanarak 
acıklamıstır ki Tanrının kutsal isimlerinin (Hare Krsna, Hare Krsna, 
K.rsna Krşna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Ram.a", Rama R��a, 
Hare Hare ) zikredilmesinden başka hiçbir yol k işiyi bu çağda Yüce 
Tanrıya u laştıramaz. 
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sarva-dvarani sariıyamya 
mano hrdi nirudhya ca 

mürdhny adhayatmanah pranam 
asıh.iw yoga-daranam 

sarva-dvarani-vücudun bütün kapıları; samyamya-kontrol eden; 
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manah-akıl ;  hrdi-kalp te ;  1� irudhya-sınır lamak;  ca--de-da; 
mürdhni- k a fa d a ;  adluıya-sabitleştiren; ö. t m a n a  h-ruhun; 
prö.nam-yaşa m havas ı ;  ö.sthitah-bu lunur; yoga-diiranö.m-yogik 
durum. 

CEVİRİ 
Yogik durum bütün duyusal meşguliyetlerden el çekmeyi 
gerektirir. Bütün duyu kapılarını kapatıp aklını kalbi üzerinde 
konsantre eden ve yaşam havasını kafasının üzerinde tutan kişi 
yogada ustalaşmış demektir. 

ACIKLAMA 
Burada tavsiye edild iğine göre, yoga yapmak isteyen kişi ,  ilk önce 
bütün duyusal zevklere kapısını kapatmalıdır. Buna, pratyö.hö.ra, veya 
duyu ları duyu nesnelerinden çekip almak denir. Bilgi toplamak için 
kullanılan duyu organları ( gözler, ku laklar, burun, d i l  ve deri ) 
tamamiyle kontrol edilmeli ve duyu tatminiy�tine yönelmeleri 
önlenmelidir .  Bu yolla akı l ,  kalpte bulunan Ustünruh üzerinde 
konsantre olabilir ve yaşam havası kafatasının üstüne yükselti lebilir .  
Bu işlem Altıncı Bölümde detaylarıyla anlatılmıştı .  Fakat, burada 
anlatıldığı gibi, içinde bulunduğumuz cağda bu yöntemi uygulamak 
cok zordur. Bu cağ icin en uygun yöntem Krşna suurudur .  Kişi , eğer 
adanmış hizmette aklını daima Krşr:ıa i le meşgu l edebil iyorsa, her 
türlü rahatsızl ıktan uzak aşkın vecd hal inde, veya samadhi hal inde 
kalabilmesi cok kolaydır. 
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oıiı ity ekö.ksararn brahma 
vyaharan mö.m anıısmaran 

yah prayiiti tyajan dehaıiı 
sa yiiti paramö.ıiı gatim 

om-oıiı (oıiıkara ) harflerinin kombinasyonu ; iri-böylece ; eka
aksaram-bir hece; bmhnıa-mutlak; vyahamn-titreşen; marn-Beni 
( Krşna ) ;  anusmamn-hatırlayan; yah-yapan;  pmyati-ayrıl ır; 
tyajan-terkederken; deham-bu vücudu ; sah-o; yari-elde eder; 
paramiim-yüce ; gatim-hedef. 
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CEVİRİ 
Bu yogada ustalaştıktan sonra harflerin yüce kombinasyonundan 
oluşan kutsal om hecesini titreştiren kişi , eğer Tanrının Yüce 
Sahsını düsünerek vücudunu terkederse kesinlikle ruhsal 
gezegenlere ulaşır. 

ACIKLAMA 
Burada aç ıkça bel i r t ild iğine · göre, om, Brahman ve Rab Krşna 
birbirlerinden farkl ı  değildir. Krşna'nm gayrişahsi sesi omdur, ancak 
Hare Krsna sesi de om sesini ihtiva eder. Hare Krsna mantrasının 
zikred i l�esi bu çağ için açıkça tavsiye edi lmiştir. B� bakımdan, kişi 
eğer yaşammm sonunda Hare Krşı:ıa, Hare Krşı:ıa, Krşı:ıa Krşı:ıa, Hare 
Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare'yi zikrederek 
vücudunu terkederse uygulamasmm tarzına göre ruhsal gezegenlerden 
birine ulaşır. Krşı:ıa'ya adanmış ruhlar Krşı:ıa'nın gezegeni Goloka 
Vrndavan'a kabul edil irler. Gayrişahsiyetçi ler brahmajyotiden öteye 
gidemezlerken, ruhsal evrende bulunan ve Vaikuntha gezegenleri 
diye bi linen sayıstı gezegenlere sadece şahsiyetçiler kabul edi lirler. 
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ananya-cetah satatam 
yo miiriı smarati nityasah 

tasyiiham sulabhah piirtha 
nitya-yuktasya yoginah 

mwnya-cetiih-akı l  sapmaks ı z ın ;  satatanı-daima ; yal).-yapan; 
miim-Beni ( Krşna ) ;  smarati-hatırlar; nitya5a�-düzenli olarak; 
rasycı--ona; aham-Ben; su-labha�-cok kolay elde edilir; partha-Ey 
Pnha 'n ın  o ğ l u ;  nitya-düzen l i  olarak ; yuk tasya-meşgul; 
yoginah-adanmış kullar icin. 

ÇEVİRİ 
Daima adanmış hizmetle meşgul olmasından dolayı, sapmaksızın 
hep Beni hatırlayan kişi , Bana kolaylıkla ulaşır, Ey Prtha'nın 
oğlu. 
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ACIKLAMA 
Bu madde, özellikle bakti,yogada Tanrının Yüce Şahsına h izmet eden 
adanmış kulların ulaşacağı nihai yeri tasvir etmektedir. Bundan önceki 
maddeler (dört lükler ) ,  zor durumda olanlar, araşt ırıcı bir yapıda 
olanlar, maddi kazanc peşinde olanlar ve tahminci fiflozoflar olmak 
üzere dört ceşit adanmış insandan bahsetmekteydi .  Kamuı,yoga , jfuına, 
yoga, ve hatfuı,yoga olmak üzere çeşitl i özgürlüklere ulaşma yolları da 
anlatılmıştı . Bu yoga sistemlerinin i lkelerine biraz bakti ilave edilmiştir, 
fakat bu madde ,  jiiana, kanna, veya hatha'Yogayı karıştırmaksızın 
öze l l ik le  saf bakti,yogadan bahsetmekted ir .  Burada kul lanı lan 
ananyacewh sözcüğünden de anlaşı lacağı gibi, saf bakti,yoga uygulaması 
icinde bulunan adanmış bir kul Krşna'dan başka hicbirşeyi arzulamaz. 
Adanmış saf bir kul, ne cennet gezegenlere yükse lmeyi ,  ne de 
brahnuıjyotiye dahil olmayı ,  veya maddi esaretten özgür olmayı ister. 
Adanmış saf bir kul hicbirşeyi arzulamaz. Caitanya,caritamrta'da, 
adanmış saf kula, "kendisiyle i lgi l i  hiçbir arzusu olmayan" anlamına 
gelen nişkama adı veril ir .  Mükemmel barış, kişisel c ıkar peşinde  
koşanlara değil, sadece bu  kişilere a ittir. Hiana,yogi, kanna,yogi, veya 
hatfıa,yogi kend i ler i  i le  i lg i l i  benci l  arzular duyarlarken, adanmış 
mükemmel bir kul, Tanrının Yüce Sahsını memnun etmekten baska 
hicbirşey arzulamaz. Bunun icin Krş.na, Kendisine tamamen adan�ış 
bir kulunun Ona kolaylıkla ulaşabi leceğini söylemektedir. 

Adanmıs saf bir kul, Krsna'nın cesitl i  sahsi hallerinden birine 
sürekl i  olarak hizmet etmek

.
le .meşgul ol�r. Krşna'nın, Rama, Nrsimha 

gibi ceşitli tam yayılımları, veya enkamasyonları vardır ve adanmış 
kul, askla hizmet etmek üzere Yüce Tanrının bu askın suretlerinden 
birini .secebilir. Böylesine adanmış bir kul diğer yog�larla uğraşanların 
karş ı laşt ıklar ı  güdükler in hicbir i s iy le  karşı laşmaz. Bakti,yogayı 
uygulamak hem cok kolaydır, hem basittir, hem de saftır. Kişi , buna 
sadece Hare Krşna'yı zikrederek başlayabilir. Tanrı herkese merhamet 
eder, fakat daha önce izah ettiğimiz gibi, O, özellikle, hic sapmaksızın 
daima Kendisine hizmet eden kullarına rağbet eder. Tanrı ,  bu gibi 
adanmış kul larına ceşitli yollardan yardım eder. Bu konu Vedalar'da 
şöyle belirtilir ( Katfıa,Upanisad 1 . 2 . 23 ), yam evaisa vrnwe tena labhyas 
! tasyaisa atma 1ıi1nmı te tanurn svam : Yüce Tanrıya tamamen teslim 
olan ve Ona adanmış hizmet vermekle meşgul olan kişi, Yüce Tanrıyı 
olduğu gibi anlayabil ir .Ve Bagavad,giw'da ( 1 0 . 1 0) bel irt i ld iği gibi ,  
dadami buddhi,yogam tam: Adanmış kulu ruhsa l kra l l ıkta Ona 
ulaşabilsin diye Tanrı bu adanmış kuluna yeterince zeka verir. 

Adanmış saf kulun öze l  nitel iği ,  yer ve zaman gözetmeksizin ve 
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sapmaksız ın da ima v e  her yerde Krşna'yı düşünebilmesid ir. Onu 
düşünmemize hiçbirşey engel olmamalıdır. Adanmış kul her yerde ve 
her zaman görevini yapabilmelidir. Bazıları adanmış kulların Vrndavan 
gibi kutsal yerlerde kalmaları gerektiğini söylerler, fakat adanmış bir 
kul her yerde yaşayab_i l i r  ve adanmış h izmetiyle Vrndavan'daki 
atmosferi yaratabi l i r. Sri Advaita, Rab Çaitanya'ya, "Ey Tanrım, 
Sen nerede isen Vmdavan da oradadır" demistir. 

"Daima", "düze�li olarak", veya "her gün" anlamına gelen satatam 
ve nitya5ah sözcükleri tarafından ima ed i ld iği gibi, adanmış saf kul 
daima Krşr:ıa'yı hatırlar ve Onu medite eder. Tanrıya ulaşması çok 
kolay olan adanmış bir kulun özell iği budur. Bakti-yoga, Gita'da diğer 
sistemlerden cok daha fazla tavsiye edi len bir yoga sistemidir. Genel 
olarak, bakti-yogiler şu beş ceş it yol la meşgul olurlar: ( 1 )  Sö.nta-bakta , 
tarafsız olarak adanmış hizmetle meşgul olur; ( 2 )  dasya-bakta, hizmetçi 
olarak adanmış hizmetle meşgul olur; ( 3 )  sakhya-bakta, arkadaş olarak 
adanmış hizmetle meşgu l olur; ( 4 ) vatsalya-bakta, anne, veya baba 
olarak ; ( 5 )  madurya-bakta, Yüce Tanrının sevgil is i  olarak adanmış 
hizmetle meşgul olur. Adanmış saf bir kul bu yollardan herhangi 
birisiyle Yüce Tanrıya aşkın sevgi hizmetinde bulunur ve Onu hiç 
unutmaz, bundan dolayı, Tanrıya kolaylıkla ulaşabilir. Adanmış saf 
bir  kul Yüce Tanrıyı  bir an b i l e  unutmaz. işte, Krşı:ıa şuuruna 
ulaşma yöntemi olan nuıha-mantrayı ( Hare Krşr:ıa, Hare Krşr:ıa, Krşr:ıa 
Krşna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare) zikretmenin büyük rahmeti budur. 
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marn upetya punar janma 
duhkhalayam a5ii.Svatam 

napnu vanti mahatmiiıuıh 
samsiddhiın paramaın gatah 

mt'im-Ben i ;  ııpetya-elde  eden; punah-tekrar; janma-<loğum; 
dı ıhkha-iilayam- d e r t  y e r  i ; a5ii.Svatam-g e c i c i  ; na-asla; 
lifını ıvanti- u 1 a ş ı r ;  m a h a  - atmaıuıh- b ü y ü k  r u h  1 a r ;  
saınsiddhim- m ü k e m  m e 1 1  i k ;  paramiim- n i h a i ;  gatah--elde 
etmişlerdir. 
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CEVİRİ  
Büyük ruhlar, yani adanmış yÜgiler, Bana ulaştıktan sonra dertlerle 
dolu olan bu fani dünyaya bir daha asla dönmezler, çünkü onlar 
en yüce mükemmelliğe ulaşmıslardır. 

AClKLAMA 
Bu fani maddi dünya, doğum, yaşlı lık, hastalık ve ölüm gibi dertlerle 
dolu olduğu icin, en yüce mükemmelliğe ulaşıp yüce gezegen Goloka 
Vrndavan'a ulaşan kişi bir daha geri dönmek istemez. Bu yüce gezegen, 
Yedik li teratüründe, avyakta , akşara ve parama gati olarak betimlenir: 
birbaşka deyişle, bu gezegen bizim maddi görüşümüzün ötesindedir 
ve izah edi lemez, fakat orası mahiitnıiiların (büyük ruhların)  u laşmak 
istediği  en yüce kazançtır . Mahatmalar aşkın mesaj ları adanmış 
bi lge lerden alırlar ve böylece Krşna şuurunda verd ikleri adanmış 
hizmette i lerleme kaydederler ve bu aşkın hizmete öylesine dalarlar 
ki, ne maddi evrendeki yüksek bir gezegene gitmeyi, ne de ruhsal b ir 
gezegene transfer olmayı arzularlar. Onlar sadece Krşı:ıa'yı ve Krşna 
ile birl ikte olmayı isterler. Yaşamdaki en yüce mükemmell ik budur. 
Bu madde özellikle Yüce Tanrı Krsna'nın Sahsına adanmıs olanlarla 
ilgi l idir. Krşı:ıa suuruna sahip b� ·�danmıŞ k•J İ lar yasamı� en yüce 
mükemmelliğine ulaşırlar. Birbaşka deyisle, bunlar yüce ruhlardır. 
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a,brahma,bııvanal lokah 
pıınar avartino '1juna 

marn ııpetya tu kaunteya 
punar janma na vidyate 

a,brahma,bııvanat-Brahmaloka gezegenine kadar; lokah-gezegen 
sistemleri ;  pıınah-tekrar; avartinah-döner ;  ariıma-Ey Arjuna;  
mam-Bana ; ııpetya-ulaşan; tıı-fakat; kaunteya-Ey Kuntı 'nin 
oğlu ; punah janma-yeniden doğum; na-asla; vidyate-yer alır. 

CEVİRİ 
Maddi evrendeki en yüce gezegenden en sefil gezegene kadar her 
yer doğumun ve ölümün bulunduğu dert dolu yerlerdir. Fakat, 
Benim yurduma ulaşanlar tekrar bu dünyaya gelmezler 
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(doğmazlar) , E y  Kunti'nin oğlu. 

ACIKLAMA 
Kanna, jnana, hatlıa, vs. gibi her çeşit yogi, bir daha asla geri dönmemek 
üzere Krşı:ıa'nm aşkın yurduna gitmeden önce bakti-yoga, veya Krşı:ıa 
şuurunda mükemmel bir adanmışlığa ulaşmalıdır. En yüce maddi 
gezegenlere, yani yarıtanrıların gezegenlerine ulaşanlar bile doğum ve 
ölüme hedef olmaktan kurtu lamazlar. Dünyadakilerin daha yüksek 
gezegenlere yükse lmeleri gibi, Brahmaloka, Candraloka ve İndraloka 
gibi yüksek gezegenlerde yaşayanlar da bir gün tekrar dünyaya dönmeye 
mecbur kalırlar. Ciindogya-Upanişad'da önerildiği gibi, paıüagni-vidyii 
ad ındaki fedakarl ık kiş iyi  Brahmaloka'ya u laştırır, fakat kişi  eğer 
Brahmaloka'da b i le Krşı:ıa şuuru i le ilgilenmezse tekrar bu gezegene 
dönmeye mecbur ka l ı r .  Yüksek gezegenlerde Krşı:ıa şuurunu 
ge liştirenler, gittikçe daha yüksek gezegenlere yükselerek evrenin 
t_ahrip eddmesiyle b irlikte ebed i ruhsal krallığa transfer olurlar. 
Sridhara Svami ,  yapmış olduğu Bagavad-gitii yorumunda şu dörtlüğü 
söylemiştir: 

bramaD{i saha te sarve 
sampriipte pratisaiıcare 

parasyiinte krtiitmiinah 
pravisanti param padam 

"Brahma ve daima Krşı:ıa şuuruyla meşgul olan adanmış kullar, bu 
maddi evren tahrip olduğu zaman ruhsal evrene ve arzularına uygun 
özel ruhsal gezegenlere transfer olurlar." 
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sahasra-yuga-paryantam 
ahar yad brahmano viduh 

riitririı yuga-sahasriintiiriı 
te 'ho--riitra-vido janiih 

sahasra-bin; yuga-cağlar; paryantam-<lahil; �-gün; yat-olan; 
brahmanah-Brahma'nın ; vidu�-bilirler; riitrim-gece; yuga-<;:ağlar; 
sahasra-antiim-aynı şekilde,  b in çağdan sonra; ce-onlar; ahah-
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rarrn-gündüz ve gece ;  q ıidah-anlayan; janah-halk. 

CEVİRİ 
İnsan hesabına ( zamanına ) göre ,  bin cağın toplamı Brahma'nın 
bir gününün süresini oluşturur. Ve onun bir gecesi de aynı 
uzunluktadır. 

ACIKLAMA 
Madd i e vren in  varo luş süresi s ın ırl ıdır .  Maddi evren kalpalann 
döngüsü i c inde tezahür eder. Brahma'nın gününe kalpa denir ve 
Brahma'nın bir günü, Satya, Treta, Ova.para ve Kali 'den oluşan dört 
yuganın, veya cağın bin defa tekrar ed i lmesiyle tamamlanır .  Satya
yuga'nın karakteristik özel l ikleri ,  fazi let, hikmet ve d indir ;  bu yuga 
esnas ında cehalete ve kötü huylara yer yoktur ve bu yııga 1 .  7 28 .000 
yıl sürer. T reta-yuga'da kötü huylar yer almaya baslar ve bu yuga 
1 .296.000 yıl sürer. Ovapara-yuga'da erdem ve dinde daha fazla azalma 
olur ve kötü huylar ve ayıplar artar ve bu )'ııga 864.000 yı l  sürer. Ve 
nihayet , son besbin yıldır ic inde bulunduğumuz Kali -yuga'da ihtilaf, 
ceha let, d insiz l ik ve ahlaksızlık bolluğu vard ır ,  gercek erdemin var 
olmad ığı bu yııga 432 .000 yıl sürer. Kali -yuga esnasında ahlaksızl ık 
öylesine artar k i  bu yuganın sonunda Yüce Tanrı bizzat Kalki avatar 
nlarak gel i r  ve hütün seytani k i ş i leri öldü rcrl'.k rıdanmış kul larını 
kurtarır ve yeni bir Satya-yuga 'yı başlatır. Bu döngü böylece devam 
edip gider . Ru dört yuganın bin defa tekrarlanması Brahma'nın bir 
gününü oluşturur ve Brahma'nın gecesi de aynı süre uzunluğundad ır. 
Bir günü bu kadar süren Brahma yüz yıl yasar ve ölür. Bu "yüz yıl" 
dünya hesab ına ( süresine ) göre 3 1 1 tri lyon 40 mi lyar dünya yı lına 
esittir. Bu hesaplara göre, Brahma'nın hayatı sonu gelmez, muhteşem 
hir hayat g ih i  görl'ınse de,  ebed iyet acıs ından bakı l ın c a  bir flaşın 
patlay ıp  sönmesi arasın da gecen süre kadar bir süred ir .  Sebepkr 
c ıkyanusundrı sayısız Brahmalar, tıpkı bir okyanustaki hava kabarcıkları 
gibi bel ir ir ve kayhulurlar. Brahma ve onun yaratt ığı herscy madd i 
evrenin bir parcasıd ı r  ve daimi bir değisim icindedir. 

Maddi evrende, Brahma bile doğum, ölüm, hastalık ve yas l ı lıktan 
kurtulamaz . Bununla beraber, Brahma evrenin yönet ic i s i  olarak 
doğrudan doğruya Yüce Tanrıya hizmet etmekle meşgul olur ve bir 
an önce özgürlüğüne kavusur .  Yükselmiş sannyö.silcr, Brahm�ı 'nın 
özel gezegeni Brahmaloka'ya terfi ederler. Bu gezegen maddi evrendeki 
en yüce gezegend i r  ve gezegen s isteminin üst bölümünde bu lunan 
bü tün cennet gezegenlerden daha uzun ömürlüdür, ancak zaman 
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ic inde Brahma v e  Brahmaloka sakinleri d e  maddi doğanın değişmez 
kanunu olan ölüme hedef olmaktan kurtulamazlar. 
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avyaktiid vyaktayah sarvah 
prabha�ıanty ahar -agame 

ratry-agame praliyante 
tatraivavyakta-saıiıjiıake 

myaktat-tezahür  d ı ş ı  o landan;  vyaktayah-canh var l ık l ar ;  
sarvah-hep ; prabhavanti-tezahür ederler ;  ahah-iigame-günün 
başlangıcında; ratri-iigame-gece olduğu zaman; praliyante�özülüp 
dağıl ırlar; tatra--onun iç ine;  eva-kesinlikle; avyakta-tezahür dışı ;  
smiıjıiake--<len i r. 

CEVİR İ  
Brahma'nm gününün başlang�cında, bütün canlı varlıklar, tezahür 
dışı bir durumdan tezahür etme durumuna gecerler ve gece olduğu 
zaman tekrar tezahür dışı durumlarına geri dönerler. 
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büta-griimah sa evayam 
bütva bütva praliyate 

ratry-agame ' va5ah piirtha 
prabhavaty ahar-agame 

bü w-grZimah-c a n l ı  va r l ı k l a r ın  top l anmas ı ;  s a h-bunlar; 
e,va-kes inl ikle ;  ayam-bu;  bütvii bü cva-tekrar tekrar doğmak ; 
prcıliyate-cözü lüp dağ ı l ır lar ;  ratri-gecenin ;  agarne-gelişinde; 
cıva.Sah-k e nd i l ik l e r i  n d e ;  panha- E y P r t  h a  ' n  ı n  o ğ l u ;  
prcıbha�ıcıti-tezahür eder; ahah-gündüz; agame-olunca . 
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CEVİRİ 
Tekrar tekrar, Brahma'nın güilü geldiği zaman bütün canlı varlıklar 
var olurlar ve Brahma'nın gecesinin gelmesiyle çaresizlik icinde 
cözül üp dağılırlar. 

ACIKLAMA 
Bu maddi evrende kalmak isteyen az zeki kişiler, yüksek gezegenlere 
yükselseler bile tekrar dünya gezegenine dönmeye mecbur kalırlar. 
Bunlar, Brahma'nın günü esnasında maddi evren içerisindeki akak 
ve yüksek gezegenlerde faal iyetlerini sergi lerler, fakat Brahma'nın 
gecesi geldiği zaman hepsi çözülüp dağılırlar. Gündüz esnasında, maddi 
faal iyetlerde bulunmak için çeşitl i  vücutlar edinirler ve gece olunca 
vücutlar ortadan kalkar ve canlı varlıklar Visnu'nun vücudu icerisinde 
kapal ı kalırlar. Ve Brahma'nın günü geld

.
igi zaman tekrar· tezahür 

ederler. Bütva bücva praliyate cümlesi, "gün esnasında tezahür ederler 
ve gece olunca tekrar cözülüp dağıl ırlar" anlamına gelir. Sonunda 
Brahma'nın yaşamı sona erdiği zaman cözülüp dağılırlar ve milyonlarca 
yı l boyunca tezahür d ışı bir halde kal ırlar. Ve bir başka yaratıl ışta 
Brahma yeniden doğduğu zaman tekrar tezahür ederler. Böylece, 
canlı varlıklar maddi dünyanın büyüsü tarafından esir edilirler. Fakat, 
Krşr:ı.a şuuruna katılan ve daima Tanrıya adanmış hizmetle meşgul 
olarak Hare Krşna, Hare Krşna, Krşna Krşna , Hare H are / Hare 
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare'yi z ikreden zeki kişiler 
insan yaşınını doğru bir şekilde kullanırlar. Ve böylece bu yaşamlarında 
Krşna'nın ruhsal gezegenine transfer olarak yeniden doğuşlara bir 
daha hedef olmaksızın ebediyen saadet içinde yaşarlar. 
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paras rasmat tu bavo 'nyo 
'vyakto 'vyaktat sanatanah 

yah sa sarveşu büteşu 
naS)'atsu na vinasyaci 

parah-aşkm; tasmat-ona ; rıı-fakat; bavah-doğa; anyah-diğer; 
avyaktalı-tezahür dışı ; avyaktat-tezahür dışı olana; sanatanah --ebedi; 
yah sah-olan; sarveşıı-hep; bütesıı-tezahür ;  na5yatsıı-cözü lüp 
dağılma; na-asla; vinasyati-cözülüp dağı lır. 
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CEVİRİ 
Bununla beraber, bu tezahür ·etmiş ve etmemiş maddeye aşkın ve 
ebedi olan bir başka tezahür dışı doğa vardır. Bu doğa yücedir ve 
asla çözülüp dağılmaz. Bu dünyadaki herşey çözülüp dağılsa bile o 
doğa olduğu gibi kalır. 

ACIKLAMA 
Krşr:ı.a'nın yüce ruhsal enerj i.si aşkın ve ebed'idir. Onun enerj isi , 
Brahma'nm gününde tezahür edip gecesinde çözülüp dağılan maddi 
doğanın değişimlerinin ötesindedir. Krşr:ı.a'nın yüce enerj isi nitelik 
bakımından maddi doğanın tamamiyle z ıttıdır. Yüce ve adi doğalar 
Yedinci Bölümde izah edilmişlerdi. 
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avyakto 'kşara ity uktas 
tam ahu� paramaıiı gatim 

yam prapya na nivartante 
tad dama paramaıiı mama 

ayvaktah-tezahür dışı ;  akşarah-hatasız; iti-böylece; uktah--denir; 
tam-o; ahu�-bilinir; parnmam-nihai; gatim-hedef; yam-olan; 
prapya-kazanç ; na-as l a ;  nivartante-ge r i  dönmek ;  tat-o; 
dama-ikametgah; paramam-üstün; mama-Benim. 

CEVİRİ 
Vedantistlerin (Veda alimlerinin) tezahür dışı ve şaşmaz diye tasvir 
ettikleri , gidilecek en yüce hedef olarak bilinen bu yere ulaşan 
kişi tekrar buraya geri dönmez; orası Benim yurdumdur. 

ACIKLAMA 
Tanrının Şahsı Krşı:ı.a'nın yüce yurdu, Brahma-saıiıhita'da, cintamani
dama olarak, yani bütün arzuların yerine geldiği yer olarak tasvir 
edilir. Goloka Vmdavan olarak bilinen Rab Krşr:ı.a'nın yüce yurdu, 
mihenk taşından yapılmış saraylarla doludur. Aynı zamanda, orada 
isteni len her çeşit yiyeceği veren "dilek ağaçları" ve sonsuz miktarda 
süt veren surabhi inekleri vardır. Orada, Tanrıya yüzlerce ve binlerce 
servet tanrıçası ( lakşmiler) hizmet eder ve Orıa, tüm sebeplerin sebebi 
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ve asli Tanrı Govinda denir. Tanrı ,  flü t  (venuriı kvanantam ) calar. 
Onun aşkın sureti tüm dünyaların içinde en cazip olan şeydir. Ônun 
göz leri ni lüfer çiçeği gibi ,  ve Onun vücudunun reng i  yağmur 
bulutlarının rengi gibidır. O, öyles ine caziptir ki Onun güzelliği 
binlerce aşk tanrıcasını gölgede bırakır. O, safran rengi giysiler giyer 
ve boynunda ciçeklerden yapı lmış bir kolye taşır ve saçına tavus 
kuşu tüyü takar. Rab Krşı:ıa, Bagavad-gita'da ruhsa l  krall ı ktaki en 
yüce gezegen olan şahsi yurdu Goloka Vrndavan hakkında üstü 
kapalı bilgi verir. Orası hakkında daha canlı tasviri Brahma-sariıhita' da 
bulabiliriz. Yedik literatüründe (Katha Upanisad 1 .3 . l  1 )  bel irtildiğine 
göre, Yüce Tanrının yurdundan daha yüce b ir yer yoktur ve o yurt 
gidilecek en son yerdir (puruşan na param kiiıcit sa kastha parama 
gatih) . Oraya u laşan k işi maddi dünyaya bir daha asla geri dönmez. 
Krşı:ıa'nın yüce yurdu ile Krşı:ıa arasında hiçbir fark yoktur ve aynı 
nite l iktedir. Bu dünyadaki Yrndavan, Yeni Delhi 'nin doksan mil 
kadar güneydoğusunda yer a l ır ve ruhsa l  evrendeki  Goloka 
Vrndavan'ın bir kopyesidir. Krşı:ıa bu dünyaya indiği zaman 
Hindistan'ın Mathura eyaletinde yüzaltmış kilometre karelik bir alanı 
kapsayan ve Yrndavan ismiyle bilinen bu bölgede yaşamıştır. 
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puruşah sa parah pö.rtha 
baktya labhyas tv ananyaya 

yasyantah-sthani bütani 
yena sarvam idaın tatam 

purusa�-Yüce Şahı s ;  sah-O; pamh-Ondan daha büyük  
hiçkimsenin o lmadığı Yüce Tanrı ;  partha-Ey Prtha 'nm oğlu ;  
baktya-adanmış  h i zme t l e ;  labhyah-e lde  e d i l ir ;  tu-fakat; 
ananyaya-saf ve sapmaksızın; yasya-kimin; antah-sthani-içinde; 
bütani-bütün  bu maddi tezahürün; yena-kimin tarafından; 
sarvam-hep; idam-her ne görürsek; tatam-kaplanmış. 

CEVİRİ 
Herşeyden büyük olan Tanrı�ın Şahsına sapmaz bir adanmışlıkla 
ulaşılabilir. O, Kendi yurdunda bulunmasına rağmen herşeyi kaplar 
ve herşey Onun içinde yer alır. 



Uluslararası Krşr:ıa Şuurlanışı Derneğinin Kuurucusu 
Kutsal Lütuf 

A.C. Baktivedanta Svami Prabhupada 



Kutsal Lütuf A.C. Baktivedanta Svami Prabhupada'nın mürşidi 
Srila Baktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja 



Srila Baktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja'nın mürşidi 
Srila Gaurakisora Da.sa Babaji Maharaja 



Srila Gaurakisora Da.sa Babaj i Maharaja'nın mürşidi 
ve Srila Baktisiddhanta Sarasvati'nin babası 

Srtla Baktivinode Ta.kura 



Srt Pafica-tattva 
Srimad Bagavad-gWi.'nın en ideal öğretmeni 

başlıca yakınlarıyla birlikte. 



Dhrtaraşçra, Sanjaya'nın savaşı nakledişini dinlerken. 



Krşı:ıa ile Arjuna aşkın deniz kabuğu borularını öttürdüler. ( 1 . 14 )  



Arjuna bütün arkadaşlarının ve akrabalarının karşıt orduda yer aldıklarını görünce 
yüreği şevkat ve endişeyle doldu. ( l .27)  



"Vücutlanmış ruhun vücut içerisinde çocukluktan gençliğe ve yaşlılığa geçmesi 
gibi ,  aynı şekilde ruh da ölüm vasıtasıyla bir diğer vücuda geçer. Tıpkı insanın 
eski giysilerini bir kenara bırakarak yenilerini giymesi gibi ruh da eski ve işe 
yaramaz vücutları bırakarak yeni vücutlar edinir." (2 . 1 3&22)  



Vücut değişir, fakat ruh aynı kalır. Birden fazla filim karesi ard arda seyredildiği 
zaman bir tek resimmiş gibi görünür aynı şekilde vücut da her saniye değişime 
uğramasına rağmen aynı vücutmuş gibi görünür. (2 . 1 3 )  



İki kuş da aynı ağaçta yaşar, fakat sadece ağacın meyvelerini tadan kuş mutsuzluk 
ve endişeye hedef olur. Fakat, eğer en iyi dostu olan Tanrıya yönelir ve Onun 
yüceliklerini görürse dertleri ve endişesi sona erer. (Svetasvatara Upanişad) 



Kutsal Rab, yoga bil imini i lk önce güneşin ilahı Vivasvan'a öğretti . Vivasvan 
bunu insanlığın babası Manu'ya, ve Manu da İkşvaku'ya öğretti . 



Her ne zaman dini i lkeler yozlaşırsa Tanrı bu dünyaya gelir. Tanrının bircok 
aşkın sureti olmasına karşın O, hala bir ve aynı olan Tanrının Yüce Şahsıdır. 



Alcakgönüllü bir ermiş tahsilli bir brahmanı, bir köpeği ,  bir serseriyi ve bir fil i  
eşit gözle görür. ( 5 . 1 8 )  



Yoganın mükemmelliği, kişinin, Tanrının Yüce Şahsını kalbinde duyumsaması 
ve Onu yaşamındaki nihai kazanç olarak görmesinde yatar. (6. 1 3 - 1 4) 



Bireysel benl ik maddi vücut arabasında bir yolcudur, ve zeka bu arabanın 
sürücüsüdür. Akıl koşum takımlarıdır, ve duyular da atlardır. Böylece benlik, 
akıl ve duyular ile olan il işkisi sonucunda zevk alır ve acı çeker. 



"Ve bütün yogilerin içinde büyük bir imanla daima Bende kalan, Beni kendi 
icinde düşünen, ve Bana aşkın aşk hizmetinde bulunan kişi Benimle en yakın 
ilişki içindedir ve en büyük yogidir." ( 6.4 7 )  



Krşı:ı.a'nın maddi ve ruhsal enerj ileri. Maddi vücut, toprak, su, ateş, hava, eter, 
akıl , zeka ve sahte nefsten oluşmuştur. Bu cansız unsurlar ruh ve Üstünruhun 
varlığı ile canlanırlar. (7 .4)  



Rab Krşr:ıa'ya adanmamış bir yo[ff. vücudunu terk etmek için uygun bir zaman 
seçebilmek amacıyla zor çilelere katlanmak zorundadır. (8.25 ) 



Yüce Rab Sri Krşı::ıa bu dünyaya bir insan gibi geldiği zaman ahmaklar Onunla 
alay ederler. Onun aşkın doğasını ve var olan her şey üzerindeki yüce kontrolünü 
bilmezler. (9. 1 1 )  



"Faziletli insanları kurtarmak ve alçakları tahrib etmek ile beraber dini ilkeleri 
yeniden kurmak amacıyla her çağda bu dünyaya inerim." (4.8) 



"Bu kişi bir an önce dürüstleşir ve barışa ulaşır. Ey Kunti 'nin oğlu, pervasızca 
açıklarım ki Bana adanmış kulum asla mahvolmaz." (9.3 1 )  



Tanrının evrensel suretini gören Arjuna ellerini bitiştirerek dua etmeye başladı. 
( 1 1 . 1 4 )  



Tanrının Yüce Şahsı Sri Krşr:ıa, Kendisini önce dört kollu suretine, sonra da iki 
kollu suretine dönüştürdü. ( 1 1 .50) 



Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi:  "Akıllarını Benim şahsi suretim üzerinde 
sabitleştirenleri ve büyük ve aşkın bir imanla daima Bana ibadet etmekle meşgul 
olanları en mükemmel irisanlar olarak görürüm." ( 1 2 .2 )  



"Bana ibadet edenleri , bütün faaliyetlerini Bana teslim edenleri ve sapmadan 
Bana adananları, adanmış hizmet ile meşgul olanlarıve akıllarını Bende 
sabitleştirerek daima Beni düşünenleri doğum ve ölüm okyanüsundan bir an 
önce kurtarırım Ey Prtha'nın oğlu." ( 1 2 .6-7 ) 



Yaratma işlemi Rab Krşı::ıa'nın Vişı::ıu yayılımları tarafından icra edilir. ( 15 . 1 7 )  



Canlı varl ık tarafından yaratılmış olan şuuru ölüm anında onu başka bir vücuda 
taşır. ( 1 5 .8 )  





"Daima Beni düşün, Bana adan, Bana ibadet et ve saygını Bana sun." ( 1 8.65 ) 



Arj una şöyle dedi :  "Sevgili  Krşna, Ey yanılmaz olan, şimdi yanılgım geçti . 
Rahmetinle hafızam yerine geldi.  Şimdi kararl ıyı m ve şüpheden kurtulmuş 
durumdayım ve öğretilerinin doğrultusunda hareket etmeye hazırım." ( 1 8. 73 ) 



"Bütün mistiklerin efendisi Krşı::ıa ve yüce okçu Arjuna her nerede mevcutsa 
zenginlik, zafer, olağanüstü güç, ve ahlak da kesinlikle oradadır." ( 1 8.78) 
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ACIKLAMA 
Burada açıkça belirtildiği gibi, gidildiği zaman geri dönülmeyen bu 
yüce yer, Yüce Şahıs Krşı:ıa'nın yurdudur. Brahma,sariıhita, bu yüce 
yurdu ananda,cinmaya,rasa olarak, yani "herşeyin manevi saadetle 
dolu olduğu yer" olarak betimler. Orada tezahür eden herşey manevi 
saadet doludur. Orada maddi olan hiçbirşey yoktur. Oradaki alacalık 
Yüce Tanrının Kendi ruhsal yayılımıdır, orada tezahür eden her şey 
Yedinci Bölümde izah edildiği gibi, tamamiyle ruhsal enerj iden 
meydana gelmiştir. Tanrı, daima yüce yurdunda bulunmakla beraber, 
maddi enerj isiyle herşeyi kaplar. O, ruhsal ve maddi enerj ileriyle 
hem maddi hem de ruhsal evrenlerde, yani her yerde mevcuttur. 
Yasyanta�,sthani, "her şey Onun maddi ve ruhsal enerj ileri içerisinde, 
yani Onun içinde yaşar" demektir. Tanrı bu iki enerj isiyle her şeyi 
kaplar. 
Krşı:ıa'nın yüce yurduna, veya sayısız Vaikuntha gezegenlerine girmek, 
burada kullanılan baktya sözcüğüyle açıkça belirtildiği gibi, sadece 
baktiyle, yani adanmış hizmetle mümkündür. Bundan başka hiçbir 
yöntem, kişinin o yüce yurda ulaşmasına yardımcı olamaz. Vedalar 
( Gopala,tdparü Upanişad 3 .2 )  bu yüce yurdu ve Tanrının Yüce Şahsını 
şöyle betimler: Eko vasi sarva,gah krşrya� .  "Orada, adı Krşı:ıa olan 
sadece bir tek Tanrının Yüce Şahsı vardır. O, esirgeyen ve bağışlayan 
Tanrıdır ve orada bulunmasına rağmen milyarlarca tam yayılımlarıyla 
Kendisini her tarafa yayar." Vedalar, Tanrıyı çeşitli meyveler, çiçekler 
ve yapraklar ihtiva eden bir ağaca benzetirler. Vaikuntha gezegenlerine 
başkanlık eden Tanrının tam yayılımları dört kolludur ve bunlar, 
Purusottama, Trivikrama, Kesava, Madhava, Aniruddha, Hrsikesa, 
Saiık°arşaı:ıa, Pradyumna, Sridhara, Vasudeva, Damodara, Jan�rdana, 
Narayaı:ıa, Va.mana, Padmanabha, vs. gibi çeşitli isimlerle bilinirler. 

Brahma sariıhita'da ( 5 . 37 )  onaylandığına göre, Tanrı, daima yüce 
yurdu Goloka Vrndavan'da bulunmakla beraber her tarafı kaplar ve 
böylece herşey yolunda gider (goloka eva nivasaty akhilatma,büta�) . 
Vedalar'da ( Sverasvatara Upanişad 6.8) belinildiğine göre, parasya saktir 
vividhaiva srüyate / svabhaviki jnana,bala,kriya ca:  Yüce Tanrı ,  çok 
uzaklarda bulunmakla beraber, Onun enerjileri öylesine yayılır ki, O, 
kozmik tezahür içerisinde bulunan her şeyi sistematik olarak hatasız 
bir şekilde yönetir. 
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yatra kale tv anavrttim 
avrttiril caiva yoginah 

prayata yanti ram kalam 
vakşyami bharatarşabha 
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yatra--larda; ka le-zaman; t u-ve ;  anavrttim-dönü ş yok ; 
avrttim-d önüş ;  ca-de - d a ;  eva-kesinl ik l e ;  yoginah----çeşitli 
m i s t i k  l e  r ;  prayacah-göc t ü  l e r ;  yanti-u l a ş m a k ;  tam--o; 
kalam-zaman ; vakşyami-tasv i r  edeceğim ;  bharata--rsabha-Ey 
Bharatalar'm en iyisi. 

CEVİRİ 
Ey Bharatalar'ın en iyisi, ceŞitli zamanlarda bu dünyadan göçen 
(ölen) yogilerden hangilerinin bu dünyaya geri döneceğini ve 
hangilerinin dönmeyeceğini şimdi sana izah edeceğim. 

ACIKLAMA 
Yüce Tanrıya adanmış ve Öna tamamen tesl im olmuş ruhlar 
vücutlarmı nasıl ve ne zaman terk edeceklerini düşünmezler. Herşeyi 
Krşna'nın ellerine bırakarak kolaylıkla ve mutlulukla Tanrıya geri 
dönerler. Fakat, Tanrıya adanmamış olanlar ve bunun yerine karma
yoga, jıwna-yoga ve hatha-yoga gibi manevi idrak yöntemlerine 
güvenenler uygun bir zamanda vücutlarını terk etmek zorundadırlar, 
çünkü dünyaya tekrar geri dönüp dönmemeleri buna bağlıdır. 

Eğer yogi mükemmelse bu maddi dünyadan ayrılma zamanını kendisi 
secer. Fakat, eğer usta bir yogi değilse, onun başarısı tesadüfen uygun 
bir zamanda vücudunu terk etmesine bağl ıdır. Kişinin bu dünyaya 
geri dönmemesi için vücudunu terketmesi gerek�n zamanlar, bir 
sonraki maddede Krşna tarafından izah edi l ir. Açarya Baladeva 
Vidyabhüşana'ya göre, burada kullanılan kala sözcüğü, zamanı yöneten 
Rabbi belirtmek için kullanılmıştır. 
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agnirjyotir ahah sukla/1 
sanmasa uttarayanam 

tatra prayata gacchanci 
brahma brahma-vido janah 
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t ıgni/1-ateş; jyotih-ış ık ;  alıah-gün; suklah-beyaz iki hafta; şat
masa/1-a 1 t 1  a y ;  uttara-ayanam-güneş kuzeyden geçerken;  
rıırrn--orada ;  prayatah-göcenler; gacchanti-git ;  brahma-Mutlağa; 
hrnhma-vidah-Mutlağı bilen; janah-kişiler. 

CEVİRİ  
Yüce Brahman' ı  bi lenler, · ateşli ilahın etkisi altındayken, 
aydınlıktayken, günün hayırlı bir anında, ay iki haftalık büyüme 
safhasındayken, veya güneşin kuzeyden geçtiği altı ay esnasında 
bu dünyadan göçerlerse Yüce Brahman'a ulaşırlar. 

ACIKLAMA 
Ateşten ayd ınl ıktan, günde� ve ayın ondördünden bahsedi ld iği 
zaman, ruhun gecmesi için ayarlamalarda bulunan çeşitl i yönetici 
rablerden bahsed i ld iğini anlarız . Akıl, ölüm anında kiş iy i  yeni 
yaşamına taşır. Kişi eğer yukarıda belirtilen zamanda vücudunu kazara 
veya bi lerek terk ederse, gayrişahsi brahnwjyotiye ulaşması mümkün 
( llabi l ir .  Yogada ustalaşmış olan mistikler vücutlarını terk edecekleri 
yeri ve zamanı ayarlayabi l irler. Bunu kontrol edemiyen diğerleri ise, 
eğer hayırlı bir anda kazara vücutlarını terk ederlerse, o zaman doğum 
ve ölüm döngüsüne tekrar geri dönmeyebi l i rler, fakat hayırsız bir 
zcımanda vücutlarını terk ederlerse o zaman bu dünyaya geri dönmeleri 
ic in herşey mümkündür. Bununla beraber, Krşna şuurundaki adanmış 
saf kullar ic in ,  vücudu hayı rlı veya hayırsız bir anda, kazara veya 
bi lerek terketmek hicbir önem t.as ımaz, cünkü onlar her durumda 
Tanrıya geri dönerler. . . · 
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dümo ratris racha krsnah 

şan-masa dakşinayanam 
tatra candranwsaıi1 j)•otir 

yogi prapya nivarrate 

diimah---duman; ratrih-gece; tatlıii---de-da; krşnah-karanlık ayın iki 
hafta s ı ;  sac-masah-alt ı  ay ;  daksina-ayanam-Güneş güneyden 
gecerken; rarra-orada;  candramasam-Ay gezegeni ;  jyotih-ışık; 
yogi-mistik; prapya-elde eder; nivartate-geri döner. 
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CEVİRİ 
Duman esnasında, gece vakti�de, ayın kücülme safhasında olduğu 
iki hafta icerisinde, veya güneşin güneyden geçtiği altı ay zarfında 
bu dünyadan göcen mistikler Ay'a ulaşırlar, fakat tekrar geri 
dönerler. 

ACIKLAMA 
Srimad-füigavatam ' ın Ücüncü .Kantosunda, Kapila Muni, meyvesel 
faaliyetlerde ve fedakarlık yöntemlerinde ustalaşmış olanların ölüm 
anında Ay'a ulaşacaklarından bahseder. Bu yücelmiş nıhlar Ay'da 
1 0.000 yıl { yarıtanrı zamanıyla) kadar yaşarlar ve soma-rasa icerek 
zevk ic inde yaşarlar. Ancak , sonunda dünyaya dönmeye mecbur 
kalırlar. Bu demektir ki ,  kaba duyularımızla farkına varamasak bile, 
bir takım yüksek sınıf canlı varlıklar Ay'da yaşamaktadır 
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sukla-krsne gati hy ete 
jagata/:ı sasvate mate 

ekaya yı'.ity anı'.ivrttim 
anyayavaruıte pımah 

sııkla-ışık ;  krsne-ve karanl ık ;  gati-geciş yolları ; hi-kesinlikle; 
ete-bu i k i ;  jagatah-maddi dünyanın ; sasvate-Vedalar'ın; 
mate-görüşe ;  ekayı'.i-biri ; yı'.iti-gider; anı'.ivrrtim-geri dönmez; 
anyayı'.i-<liğeri i le; avartate-geri döner; pımah-tekrar. 

ÇEVİRİ 
Yedik görüse göre, biri aydınlıkta ve diğeri karanlıkta olmak üzere 
bu dünyadan göcmenin iki yolu vardır. Kisi aydınlıkta vücudunu 
terk ederse geri dönmez, fakat eğer karanlıkta vücudunu terk 
ederse geri döner. 

ACIKLAMA 
Candogya Upanişad 'da ( 5 . I 0. 3 - 5 ) ,  Acarya Baladeva Vidyabhüşana 
da aynı şeyleri söyler. Hatırlanamayacak kadar uzun bir zamandan 
beri, meyvesel işçi ler ve felsefi tahminciler sürekli olarak böyle gidip 
gelmekted ir. Bunlar, Krşna'ya teslim olmadıkları icin nihai selamete 
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naice srti piirtha jiinan 
yogi muhyati kascana 

rasmiit sarvesu kiilesu 
yoga-yııkco baviirjuna 
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nd-asla ;  e re-bu iki ;  sni-farklı yollar; piirtha-Ey Prtha'nın oğlu ; 
jtl1wn-bi lse b i le ;  yogi-Tanrıya adanmış ku l ;  muhyati-şaşkınlığa 
düsmek; ka s cana-h i ç ;  rasmar-bundan d o l ay ı ;  sarvesu 
/-:J/cşu-da ima ;  yoga-yukrah-Krşl)a şuuruyla meşgul ;  bava-sadece 
l ı l ;  m-jıııw-Ey Arjuna. 

CEVİRİ 
Adanmışlar bu iki yolu bilmekle beraber, asla şaşkınlığa düşmezler, 
Ey Arjuna. Onun icin daima adanmış bir kul olarak kal. 

ACIKLAMA 
Krşna burada Arjuna'ya, ruhu ·maddi dünyadan ayrı lırken hangi yolu 
izleyeceğini düşünmemesini tavsiye etmektedir. Tanrıya adanmış kişi, 
ister kazara,  i s te rse bi lerek vücudunu terk etsin hicb ir  endise 
duymamalıdır. Adanmış kişi, Krşna şuurunda iyice yerleş�eli ve Ha�e 
Krşna 'y ı  z i kre tme l id i r .  Bu ik i  yolu da düşünmenin sorun 
c ı ' :artabi leceğini iyi bilmelidir. Krşna şuuruna iyice garkolmanın en 
iyi yolu, daima Onun hizmetinde kalmaktır ve bu yolla, kişi doğrudan 
doğruya ve salimen ruhsal krall ığa gidebil ir. Bu dörtlükte kullanılan 
:ogı ı-yııkw sözcüğü öze l  bir önem taşır. İyi bir yogi bütün faaliyetlerini 
daima Krsna şuuru i le yapar. Srı Rüpa Gosvaml şunu tavsiye eder: 
anasakwsya visayan )'athiirham upayw1jarah: kisi maddi i l işk i lerine 
bağımlı olmaksı zın herşeyi Krsna şuuruyla yapmalıdır. Yukta-vairiigya 
denilen bu sistem i le kişi mükenunelliğe ulaşır. Bundan dolayı, adaıunış 
kişi bütün bunlardan rahatsız olmaz, cünkü o, yaptığı adanmış hizmetle 
T;umya dönüş yolunun acık olduğunu gayet iyi bi lir. 
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vedesu yajı1eşu tapahsu caiva 
diineşu yat pury.ya-palarn pradiştam 

atyeti tat sarvam iclariı viditva 
yogi param sthanam upaiti cadyam 

439 

vedeşu-Veda la r ' ın  öğren imind e ;  yajı1esu-yajfla,  fedakarl ık 
uygulamalarında; tapahsu-çeşitli çilelere katlanmaktan; ca-de-da; 
eva-kesinl ikle ; diinesu-hayır işleri yapmakta; yat-D lan; punya
palam--erdemli calışmanın sonucu; pradistam-belirtilir; at yeti-aşar; 
tat sarvam-bütün bunları; idam-bu; viditva-bilerek; yogi-adanmış 
kul ;  param-üstün ;  sthaıuım-ikamet; upaiti-elde eder; ca-de-da; 
adyam--özgün. 

CEVİRİ 
Adanmış hizmet yolunu seÇen kişi , Vedalar'ın öğreniminden 
türeyen sonuclardan, zor fedakarlıklarda bulunmaktan, hayır işleri 
yapmaktan, veya felsefi ve meyvesel faaliyetleri izlemekten mahrum 
kalmaz. Sadece adanmış hizmette bulunarak bütün bunları yapmış 
sayılır ve sonunda o yüce ve ebedi yurda ulaşır. 

ACIKLAMA 
Bu madde Yedinci ve Sekizinc'i bölümlerin özetidir ve özellikle Krsna 
şuuru ve adanmış hizmetle ilgilidir. Kişi, manevi öğretmenin rehbe.rhği 
altında Vedalar'ı öğrenmeli  ve onun himayesi a ltındayken ceşit l i  
zorluklara katlanmalıdır. Bir brahmacari, manevi öğretmeninin evinde 
bir hizmetci gibi yaşamalı ve topladığı bağışları mürşidine getinnelidir. 
Mürid, manevi öğretmeninin emri ile yiyip icmeli ve eğer öğretmen 
müride yemesini söylemeyi unutursa, mürid o gün oruc tutmalıdır. 
Bun,lar brahmacari yasamı ile ilgili olan bazı Vedik i lkelerdir. 

Oğrenci mürid, manevi öğretmeninin rehberliği altında beş yıldan 
yirmi yıla kadar bir sürede Veda öğrenimi yaptıktan sonra mükemmel 
b i r  karaktere sahip b i r  insan hal ine geleb i l i r .  Veda öğrenimi 
spekülatörler (tahminci filozoflar) yaratmak icin değildir, fakat insanda 
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doğru bir karakter oluşturmak icindir. Bir brahmacari , bu eğitimden 
sonra evlilik hayatına adım atabilir ve evlenebilir. Evlilik hayatında 
da manevi i lerlemesini devam ettirebi lmesi icin fedakarlıklarda 
bulunması gerekir. Buna ilaveten Bagavad-gita'da izah edildiği gibi 
erdem, ihtiras ve cehalet halleri arasında ayırım gözeterek ülkeye , 
zamana ve kişiye göre hayır işlerinde bulunmalıdır. Bundan sonra, 
evliliği bırakıp vanaprastha yaşam tarzına girer ve ormanda yaşamak, 
yapraklarla örtünmek, traş olmamak, vs. gibi zor kefaretlere katlanır. 
Brahmacarya ilkelerine göre yaşayarak evlilik hayatından vanaprasthaya, 
ondan da sannyiisa yaşamına geçerek yaşamın mükemmelliğine ulaşır. 
Bunlardan bazıları cennet krallıklara yükselirler ve orada i lerleme 
kaydetmeleri durumunda ya gayrişahsi brahmajyotide, ya da Vaikuntha 
gezegenlerinde, veya Krşr:ıaloka'da özgürlüklerine kavuşurlar. Yedik 
literatürler tarafından çizilmiş olan manevi yol böyledir. 

Bununla beraber, Krşr:ıa şuuru öyle güzeldir ki, kişi sadece adanmış 
hizmette bulunarak yaşamda düzeni sağlayan bütün bu ritüelleri yapmış 
kabul edilir. 
Burada kul lanılan idam viditva sÇ>zcüğü , Bagavad-gita'nın bu 
bölümünde ve Yedinci Bölümde Sri Krşr:ıa tarafından yapı lan 
öğret i lerin önemine işaret eder. K işi bu bölümleri entellektüel, veya 
spekülatif ( tahmine dayanan) yönden değil de, adanmış bir kulun 
ağzından duyarak anlamalıdır. Yedinci Bölümden Onikinci Bölüm 
dahil o lmak . üzere kadar olan bölümler Bagavad-gita'nın özünü 
olustururlar. I lk altı ve son alt ı  bölümler, Tanrı tarafından özel l ikle 
korunuyormuş gibi olan ortadaki altı bölümün muhafazası gibidirler. 
Kişi eğer Bagavad-gita'yı (özellikle ortadaki altı bölümünü) adanmış 
kulların ağzından duyacak kadar talihliyse, o zaman o kişinin yaşamı 
bütün fedakarl ıkları ,  kefaretleri ve hayır işlerini aşarak yücel iklere 
ulaşır, çünkü kişi sadece Krşr:ıa şuuru ile bütün bu faaliyet lerin 
sonuclarını elde etmis olur. 

13agavad-gitö. 'ya biraz olsun inanc duyan kişi, RıgtHrnl-girii 'yı adarnnış 
bir ku ldan duyma lıd ı r, cünkü Dördüncü &'1lümüı·, başında belirtildiği 
gih i ,  Bagcıq1(!(i-gitii sadece adanmış  kul lar tarafı ndan anlaş ı lab i l i r  ve 
hasbı hickimsc Hi lgilmd-gitii 'nı n  maksadını mükemmelen anlayamaz. 
Bundan dula y ı ,  k isi , Hagm1wl-gitii 'y ı  akli spekülatörlerden değil de, 
Krsna 'ya adanmış k u l lardan öğrenmelidir. Bu bir iman be lirtisidir. 
K i ş i ,  adanmıs  bir kul arad ığı zaman ve onu bulduğu zaman Bagavad
gi tii 'yı anlamaya başla m ış demektir. Adanmış bir kulla olan i lişkisini 
i lerleten ki�i adanmış hizmete girer ve bu hizmet, Tanrı, veya Krşr:ıa 
hakkında ve Krşna'nın faaliyetleri ,  sureti ,  oyunları , ismi ve diğer 
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özellik leri hakkında kişinin duyduğu bütün süpheleri yok eder. Bu 
süpheler mükemmelen temizlendikten sonra kişi yaptığı öğrenimde 
sabi tleşir . Bundan sonra, kişi Bagavad-gita öğreniminden tat almaya 
başlar ve daima Krşna şuurunda olma mertebesine yükselir .  I leri 
safhalarda ise k iş i ,  Krşna'ya tamamen aşık olur. Yaşamdaki bu en 
yüce mükemmellik mertebesine ulaşan kişi, adanmış kulların ebediyen 
mutluluk ic inde yaşadığı Krşr:ıa'nın ruhsal evrendeki yurdu Goloka 
Vrndavan'a transfer olmaya hak kazanır . 

Yüce Tanrıya Ulasmak konusunda S1imad Bagaııad-gitii 'nın Sekizinci 
Bölüm Baktivedanta Acıklamaları burada sona ermiştir. 



DOKUZUNCU BÖLÜM 

En Gizemli Bilgi 
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sri-bagaviin uvaca 
idam tu te guhyatamariı 

pravak.5yiimy anasüyave 
jı1iinaın vijiüina-sahitariı 

yajjfiawa moksyase ' sııbhat 

sri-haga�ıan ıwiica -Tanrını n  Yüce Şahsı şöy le ded i ;  idam-bu ; 
tıı- f a  k a t ; te- s a n a ; guhya-tamam- e n  g i z e m  l i ; 
ın·avaksyiimi-konu ş u y or u m ;  anasüyave-h a s e t  etmeyenlere ;  
jı1iinam-bilgi ; vijı1iina-idrak edilmiş bilgi ;  sahitam-ile; yat-hangi; 
jiiö.rva-bilerek; moksyase-kurtulacaksın; a5uhhiit-<lertlerle dolu bu 
maddi varoluştan. 

CEVİR İ  
Tanrının Yüce Sahsı şöyle dedi : Sevgili Arjuna, Bana hiç haset 
etmediğin icin, seni maddi var oluşun dertlerinden kurtaracak 
olan bu en gizemli bilgiyi ve idraki sana bildireceğim. 

ACIKLAMA 
Tanrıya adanmış kişi, Yüce Taı�rı ha�kında bilgi edindikce aydınlanır. 
Tanrı hakkında bilgi edinme işlemi, Srimad-Bagavatam'da şöyle tavsiye 
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ed il ir: "Tanrının Yüce Şahsının mesaj ları kudret doludur ve eğer 
Yüce Tanrı hakkındaki konular adanmıs kisiler arasında ele al ınırsa 
bu kudret farkedilir. Bu bilgi , idrak edi le.rek

. 
öğrenilmesi gereken bir 

b i lg i  o lduğu i ç in ak l i  spekü la törlerden, veya akademik 
entellektüellerden öğrenilemez." 

Adanmış kullar daima Yüce Tanrıya hizmet eonekle meşgul olurlar. 
Tanrı, Krşr:ıa şuuruyla meşgul olan kişinin samimiyetini ve düşünce 
tarzını anlar ve adanmıs kisilerin arasında Krsna bilimini anlaması 
icin onun zekasını arttır{r. Krsna hakkında kon�sulan konular kudret 
d
.
oludur ve eğer, bu konular

.
hakkında konuşacak kadar talihli olan 

kişi adanmış kullarla beraber olarak bu bilgiyi hazmetmeye calışırsa o 
zaman manevi idrakte ilerliyeceği kesinleşir. Rab Krşna, Arjuna'yı 
Tanrıya adanmış hizmete yükselmeye teşvik etmek icin, şimdiye kadar 
anlattığı bölümlerin içinde en gizemlisi olan bu Dokuzuncu Bölümü 
anlatmıstır. 

Baga�ad-gita'nın başlangıcı olan Birinci Bölüm, Qita'nın ge
.
�i kalan 

bölümlerinin az çok tanıtımı niteliğindedir ve ikinci ve Uçüncü 
Bölümlerde betimlenen ruhsal b i lgi gizl idir. Yedinc i  ve Sekizinci 
Bölümlerde ele alınan konular özell ikle adanmış hizmetle i lgilidir ve 
bu konular Krşr:ıa şuurunda aydınlatıc ı nitelikte olduğu icin bunlar 
daha gizlidir. Fakat, Dokuzuncu Bölümde anlatılan konular tamamiyle 
saf adanmışlıkla ilgilidir. Bundan dolayı, bu bölüme "en gizemli bilgi" 
ad ı veri lmiştir. Krşna hakkında bu en gizemli b i lgiyi bi len kişi de 
doğal olarak aşkındır; bundan dolayı, maddi dünyada bulunmasına 
rağmen maddi ı zd ıraptan kurtulmuştur. Bakti-rasamrta sindhu 'da, 
"Yüce Tanrıya aşkla hizmet etmeyi samimiyetle arzulayan kişi, maddi 
varoluşun koşullanmış durumunda bulunmasına rağmen özgürlüğüne 
kavuşmuştur" denir .  A yn ı  şeki lde ,  Bagavad-gita 'nın Onuncu 
Bölümünde bel irt i ld iğine göre, böyle bir meşguliyet icinde bulunan 
kişi özgürlüğüne kavuşmuştur. 

Bu bölümün bu ilk maddesi (dörtlüğü ) özel bir önem taşır. Burada 
kullanı lan idam jiwnam "bu bi lgi" sözcükleri adanmış saf hizmetle 
ilgilidir ve duymak, zikreonek, hatırlamak, hizmet etmek, ibadet etmek, 
dua etmek, i taat etmek, dostluğu korumak ve herşeyi teslim etmek 
olmak üzere dokuz çeşit faaliyeti icerir. Adanmış hizmetin bu dokuz 
unsurunun uygulanması ile kişi ruhsal  şuura, yani Krşna şuuruna 
yükselir. Kişinin kalbi maddi pislikten böylece temizlendikten sonra, 
kiş i  bu Krşr:ıa b i l imini anl ıyabi lir . Sadece canl ı varlığın madde 
olmad ığını anlamak yeterli değildir .  O konu manevi uyanışın 
başlangıcını oluşturur, fakat kişi, vücudun faal iyetleri ile kendisinin 
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bir vücut olmadığını anlamış birisinin ruhsal faaliyetleri arasındaki 
farkı görebilmelidir. 

Tanrının çeşitli enerjileri, dahili ve harici doğaları ve toplam maddi 
tezahür olmak üzere Tanrının Yüce Şahsının zengin kudreti Yedinci 
Bölümde e l e  a l ınmıstı .  Bu Dokuzuncu Bölümde ise Tanrının 
yücelikleri betimlenecektir. 

Bu maddede kullanılan Sanskrit sözcük anasüyave özel bir önem 
taşır. O ldukça b i lgi l i  olan yorumcular bile Tanrının Yüce Şahsı 
Krşı:ıa'ya haset ederler. Bagavad-gita hakkında yorum yapan en alim 
kişiler bile yanlış b ilgiler vermişlerdir. Onlar Kçşı:ıa'ya haset ettikleri 
için yaptıkları yorumlar hiçbir işe yaramaz. Sadece Tanrıya adanmış 
kişiler tarafından yapılan yorumlar mükemmeldir. Kçşı:ıa'ya haset eden 
hiçkimse Bagavad-gita'yı açıklıyamaz ve Krşı:ıa hakkında mükemmel 
bir bi lgi veremez. Krşı:ıa'yı bilmeksizin Onun karakterini eleştiren 
kişi ahmaktır. Kişi bu yorumlan okumaktan kaçınmalıdır. Bu bölümler, 
Krşı:ıa'nın Tanrının Yüce Şahsı olduğunu anlıyanlar için oldukça 
yararlı olacaktır. 

2 
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raja-vidya raja-guhyariı 
pavitram idam uttamam 

pratyakşavagamariı darmyariı 
su-sukhmiı kartum avyayam 

raja-vidya-eği t imin kra l ı ;  raja-guhyam-gizeml i bi lginin kral ı ;  
pavitram-en saf; idam-bu; uttamam-aşkın; pratyakşa--doğrudan 
deneyim; avagamam-anlaşıldı; darmyam-<l"ıni ilke; su-sukham--çok 
mutlu ; kartum-icra etmeye ; avyayam--daimi. 

CEVİRİ 
Bu bilgi öğrenimin kralıdır, bütün gizliliklerin gizemidir. Bu en 
saf bilgidir ve doğrudan doğruya benlik idrakini kavrama imkanı 
verdiği için dinde ulaşılan mükemmelliktir. Bu bilgi kalıcıdır ve 
zevkle uygulanır. 
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ACIKLAMA 
Bagavad-gitö. 'nın bu bölümüne eğitimin kral ı  ad ı veri l ir, cünkü bu 
bölüm daha önce izah edilen bütün doktrinlerin ve felsefelerin özüdür. 
Hind istan'ın başlıca filozofları Gotama, Kaı:ıada, Kapi la, Yajfı.avalkya, 
Sandi lya, Vaisvanara ve Vedö.nta-sütra 'nın yazarı Vyasadeva'dır. Bu 
bakımdan, felsefe ve askın bi lgi alanında bilgi kıt l ığı yoktur. Tanrı 
burada, Dokuzuncu Bölümün bütün b i lg i ler in kralı olduğunu 
be l i rtmekted ir ,  bu demektir k i  bu bölüm, Vedalar' ın ve cesi t l i  
felsefelerin öğreniminden elde edilecek tüm b ilgilerin özüdür. B� en 
gizemli bilgidir, çünkü gizemli veya aşkın bilgi ruh ve vücut arasındaki 
farkın anlaşılmasını gerektirir. Ve bütün bu gizli bilginin kralı, adanmış 
hizmetle elde edilir. 

Halkın geneli bu gizli b ilgi ile eğitilmemiştir; onlar harici ( zahiri ) 
bilgi ile eğiti lmişlerdir. Sıradan bir eğitim söz konusu oldukca beşeriyet, 
pol it ika, sosyoloj i ,  fizik, k imya, matematik, astronomi, mühendislik, 
vs. gibi çeşit l i  dallarda öğrenim görür. Bütün dünyada üniversiteler 
ve ceşitli b i lgi dalları mevcuttur, fakat maalesef hicbir üniversite, 
veya eğit ic i  b ir  kuru luş ruh-can b i l imini öğretmemekted ir .  Ruh, 
vücutta bulunan en önemli unsur olduğu icin ruhun vücuttaki varlığı 
sona erince o vücut hicbir işe yaramaz. Bununla beraber, beseriyet, 
yaşamın vücutsal gereksinimleri üzerinde büyük bir titizlikle dururken 
hayati öneme haiz olan ruhu önemsememektedir. 
Bagavad-gitö., öze l l ikle İkinci Bölümden it ibaren ruhun önemini 
vurgular. Tanrı , bu vücudun ölümlü olduğunu, fakat ruhun ölümsüz 
olduğunu, antavanra ime deha nityasyokrah saririnah d iyerek ta en 
başı:1da söylemişt i .  Ruhun bu vücuttan fark� ı olduğunu ve yapsının 
değişmez, tahrip edi lemez ve ebedi olduğunu bilmek bilginin gizemli 
yönüdür. Fakat bu , bize ruh hakkında olumlu bir bi lgi vermez. Bazı 
kişi ler, ruh vücuttan farklı olduğu ic in, vücut ölünce, veya ruh 
vi·ıcuttan özgür olunca ruhun hiclik ic inde kaldığını ve gayrişahsi bir 
hal aldığını düşünürler, fakat hakikatte isin aslı höyle değildir . Bir 
vücu t icerisindc bu lundukca etkin olan ruh nasıl olur da vücuttan 
özgür olunca edilginlesir?  R�h her zaman etkindir. Ruh ebedi olduğu 
icin ebediyen etkindir ve onun nıhsal krallıktaki etkinlikleri ruhsal 
bilginin en gizemli bölümüdür. Ruhun bu etkinl ikleri tüm bi lginin 
kralı ve tüm bi lginin en gizemli yanıdır. 

Yedik literatüründe izah edild iği gibi ,  bu bilgi bütün etk inliklerin 
en saf ha l id ir .  insanın günahsa! etkinlikleri Padma Purnna'da analiz 
edilmiş ve bu günahların, islenmis diğer günahların bir sonucu olarak 
islendiğini göstermiştir. Meyvesel faaliyetlerle meşgul olanlar günahsa! 
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tepkilerin çeşitl i  suretleri ve farklı safhaları ile karşılaşırlar. Örneğin, 
hir ağacın tohumu toprağa ekildiği zaman ağac hemen cıkmaz, ağacın 
cıkınası zaman al ır .  I lk  önce kücük bir filiz olarak c ıkar sonra ağac 
suretine dönüşür, daha sonra yapraklanır ve meyva verir. Ağac olarak 
hu safhaya ulaşınca, tohumunu toprağa eken kişiye yararlı olabilir . 
Aynı şekilde, insan da bir günah işleyince ttpkı bir ağac gibi bir süre 
sonra meyva verir .  Bunun farkl ı  safhaları vardır .  bireyin kendisi 
günahsa! hareketlere son vermiş olsa bile, önceden işlemiş olduğu 
bir günahın sonucundan zevk alabilir , veya acı çekebil ir .  Henüz 
tohum halinde olan günahlar vardır ve baz ı ları da meyva vermiştir 
ve bizler de rahatsızl ık ve acı suretinde bu meyvaların tepkilerine 
hedef oluruz. 

Yedinci Bölümün yirmisekzinci maddesinde izah edildiği gibi, bütün 
günahsa! faal iyetlerin tepkilerine tamamen son veren ve tamamiyle 
erdemse l faa l iyet lerle meşgul olan kiş i ,  bu madd i dünyanın 
ikilemlerinden kurtu larak Tanrının Yüce Şahsı Krşr:ı.a 'ya adanmış 
hizmet  verir .  Birbaşka deyişle ,  Yüce Tanrıya adanmış hizmetle 
gercekten meşgul olanlar bütün tepki lerden özgür olurlar. Bu konu , 
Padma Purana'da şöyle onaylanır: 

aprarabdha-palariı papam 
kütariı bijariı palonmukham 

kramenaiva praliyeta 
vişnu-bakti-ratatmanam 

Tanrının Yüce Şahsına adanmış hizmetle meşgul olanların geçmişten 
kalan günahsal tepki leri, gerek meyve vermiş olsun, gerekse tohum 
halinde olsun, zamanla kaybolurlar. Bundan dolayı, adanmış hizmetin 
arıtma kudreti cok fazlad ı r  ve buna, pavitram uttamam , yani "en 
saf"denir. Uttama sözcüğü "aşkın" anlamına gelir, tamas sözcüğü ise 
"bu maddi dünya,  veya karanl ık"  anlamına gelir ve uttamam 
sözcüğünün anlamı, "maddi faaliyetlere aşkın olan" demektir. 

Adanmış kişi ler, bazen sıradan birisinin meşgul olduğu faaliyetlerle 
meşgul olsalar bile, adanmış faaliyetler hiçbir zaman maddi faaliyetler 
gibi görülmemelidir. Adanmış hizmeti görebi len ve ona alışkın olan 
kişi onun maddi bir faaliyet olmadığını bilir. Bunlar manevi ve adanmış 
faaliyetlerdir ve doğanın maddi halleri tarafından kirletilmemişlerdir. 
Adanmış hizmette bulunmak öylesine mükemmeldir ki kişi, sonuçları 
doğrudan doğruya görebilir . Bu sonuc doğrudan doğruya görülebi lir; 
biz kendi tecrübemizden bil i riz ki  Krsna'nın kutsal isimlerini (Hare 
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Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / H are Rama, Hare 
R�ma, Rama R�·ma, Ha�� Ha�e ) kusurda bulunmadan z ikreden kişi 
aşkın b ir zevk duyar ve bütün maddi pisliklerden arınır. Dahası ,  kişi 
eğer sadece z ikretmekle meşgul olmayıp bu adanmış faaliye tlerin 
mesaj ını yaymaya ça l ış ı r ,  veya Krşı:ıa şuurundaki misyonerlik 
faal iyetlerine yardım ederse zamanla manevi bir i lerleme gösterdiğini 
göreb i l ir. Manevi yaşamdaki bu i lerleme, gecmişte yapı lmış olan 
öğrenime, veya k işinin nite liklerine dayanmaz. Bu yöntem öylesine 
saftır k i ,  kişi sadece bu hizmetle meşgul olarak bütün günahlarınJan 
arınabi lir. 
Bu konu, Vedanta-sütra'da ( 3 . 2 .26) şöyle anlatılır: prakasa5 ca karmany 
abhyiisiit. "Adanmış hizmet öylesine güçlüdür k i ,  adanmış hizmetin 
faa l iyetleriyle meşgul olan kiş i  şüphesiz aydınlanır." Bir önceki 
yaşamında bir hizmetcinin oğlu olarak dünyaya gelmiş olan Narada 
Muni buna örnek olarak gösterilebilir. O, ne asil bir a ilede doğmuştu, 
ne de öğrenim görmüşlüğü vardı, fakat annesi büyük adanmış kullara 
hizmet edince Narada da bu hizmetle meşgul olmuş ve annesinin 
yokluğunda bu adanmış kullara bazen hizmet etmiştir. Narada şöyle 
demiştir: 

1 1cchista-lepiin anumodito dvijaih 
sakrt sma buiıje tad-apiista-kilbisah 

evam pravrttaS)'a visuddfw-cetasas 
tad-damıa evatma-rncih prajiiyate 

Srimad-Biigavatam'ın ( 1 . 5 .  25 ) bu dörtlüğünde N arada, ogrencısı 
Vyasedeva'ya bir önceki yaşamından bahsetmekte ve dört ay boyunca 
hizmet ettiği bu adanmış kullarla samimiyet kurduğunu belirtmektedir. 
Adanmış kullar bazen tabaklarında yemek arttırırlardı ve bulaşıkları 
yıkayan N arada bu yemek artıklarını tatmak ister ve bunun için 
onlardan iz in isterd i ;  izin a larak bu artıkları yiyen Narada zamanla 
bütün günahsa !  tepki lerden arınmıştır. Narada bu yemek artıklarını 
y iyerek kalbini arıçmıştır . Adanmış ku llar z ikrederek ve duyarak 
adanmıs hizmetin tadına varırlar, Narada da zamanla bu tadı almıstır. 
Narada ·şöyle demiştir: 

· 

tatriinvahariı krsna-kathah frragiiyatiim 
anugraheniismavarn manoharah 

tiih sraddhayii me 'nupadariı visnwatah 
fniyasravasy aıiga nuımiibhavad ru.cih 
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"Bilgelerle beraber olan Narada, Tanrının yüceliklerini duymanın ve 
Onun adını zikretmenin tadına vardı ve adanmıs hizmette bulunmak 
icin büyük bir arzu duydu." Bu konu Vedanta-sÜtra'da şöyle anlatılır: 
prakasas ca kamuıny abhyasat: kişi, eğer adanmış hizmetle meşgul 
oluyorsa, ona herşey kendil iğinde açıklanır ve o da bunu anlar. 
Buna, pratyakşa, yani "doğrudan doğruya kavranan" denir. 

Burada kul lanılan dannyam sözcüğünün anlamı "din yolu" 
demektir. Narada bir hizmetçinin oğluydu ve okula gitme fırsatı 
bulamamıştı. O, sadece annesine yardım ediyordu ve annesi de adanmış 
kullara hizmet ediyordu. Çocuk Narada da onlarla beraber olarak 
onlara hizı:net etme fırsatını kazanmış ve dinin en yüce kazancına 
ulaşmıştı .  Srimad-Bagavatam'da belirtildiği gibi, ( sa vai pumsarn paro 
darmo yato baktir adhoksate) .  "Adanmış hizmette bulunmanın, dinde 
ulaşılacak en yüce mükemmell ik olduğunu dindar kişiler genel likle 
bilemezler." Sekizinci Bölümün son maddesinde ele al ındığı gibi, 
( vedesu yajiieşu tapahsu caiva) ,  Yedik bilgi genel likle benlik idraki 
icin gereklidir. Fakat, burada Narada, bir manevi öğretmen tarafından 
Vedik ilkelere göre eğitilmemiş olmakla beraber Yedik ögrenimle 
ulaşılacak en yüce noktaya ulaşmıştır. Bu yöntem öylesine güçlüdür 
ki, kişi düzenli olarak dini bir işlem yapmasa bile en yüce mükemmelliğe 
ulaşabi lir. Bu nasıl mümkün olur? Bu konu Yedik literatüründe şöyle 
onaylanır: açaryavan puruşo veda . "Büyük açaryalarla beraber olan 
kişi, öğrenim görmemiş, veya Vedalar'ı hiç öğrenmemiş olsa bile Tanrıyı 
idrak etmek iÇin gereken bütün bilgiye sahip olabilir." 
Adanmış hizmette bu lunmak k işiye mutluluk verir ( susukham) .  
Neden? Çünkü adanmış hizmet, sravanariı kirtanariı viş710hdan oluşur, 
yani kişi sadece Tanrının Yüceliklerini zikredebilir, veya otorite sahibi 
acaryalar tarafından aşkın bilgi hakkında verilen felsefi konuşmalara 
(derslere) katılabilir. Kişi oturduğu yerden bunu öğrenebilir ve Tanrıya 
sunulmuş lezzetli yiyecek artıklarını yiyebilir. Adanmış hizmet her 
haliyle neşe doludur. Kişi sefalet içindeyken bile adanmış hizmeti 
yerine getirebil ir. Tanrı, "Adanmış kişinin sunduğu şeyleri kabul 
etmeye hazırım" anlamına ge len patrariı puşpariı palaıiı wyam der. 
Dünyanın her tarafında bulunabilen bir yaprak, çiçek, veya su bile 
toplumsal konumuna bakılmaksızın herkes tarafından sunulabilir ve 
eğer aşk i le sunulursa kabul edilir. Tarihte bununla ilgili birçok olay 
olmuştur. Tanrının nilüfer ayaklarına sunulan tulasi yapraklarını tadan 
büyük bilge Sanat-kumara büyük bir adanmış kul haline gelmiştir. 
Bundan dolayı, adanmış hizmet yolu çok güzel bir yoldur ve büyük 
bir mutluluk ic inde yerine getirilir. Tanrı, Kendisine aşkla sunulan 
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bir şeyde sadece aşkı kabul eder. 
Burada söylend iğine göre, adanmış hizmet ebediyen vardır .  

Maya vadi filozofların söylediği gibi deği ldir. Onlar bazen sözüm ona 
adanmış bir hizmette bulunsalar bile, onların fikirleri, özgürlüklerine 
kavuşmadıkları sürece adanmış hizmette bulunmaya devam etmek ve 
sonunda özgürlüklerine kavuşunca Tanrı i le bir olmakt ır. Zamana 
bağlı böyle gec ici bir adanmış hizmet adanmış bir hizmet olarak 
kabu l ed i lmez. Esas adanmış hizmet özgürlüğe kavuştuktan sonra 
bile devam eder. Adanmış kul, Tanrının krallığında bulunan ruhsal 
gezegenlere gittiği zaman da Yüce Tanrıya hizmet etmekle meşgul 
olur. Yüce Tanrıyla bir olmaya calışmaz. 

Bagavad-gita 'da görü leceği gibi, esas adanmış hizmet özgürlüğe 
ulaştıktan sonra başlar .  Kişi özgür olduktan sonra Brahman 
konumunda ( brahma-büta ) yerleşince esas adanmış hizmet başlar 
( samah sarvesu bütesu nuıd-baktiıiı labhate param ) .  Karma-yoga, jnana
yoga, astaı1ga-yoga, veya bağımsız olan herhangibir yogayı uygulayan 
hickimse Tanrının Yüce Şahsını anlıyamaz. Kişi bu yogik yöntemleri 
uygulayarak bakti-yogaya doğru yaklaşabilir , fakat adanmış hizmet 
mertebesine gelmiyen hickimse Tanr ının Şahsını anlıyarn�z. Kişi 
adanmıs hizmette bulunarak arındığı zaman, özel l ikle Srinuıd
BZigaq1atam ve Bagavad-gitZi'yı adanmış kulardan dinleyerek bu quruma 
ulaştığı zaman Krşna , veya Tanrı bil imini anlıyabileceği Srimad
Bagavatam 'da belirti lmiştir . Evmiı prasanna-manasn bagavad-bakti
yogatah. Kisi, kalbi bütün .sacmalıklardan temizlendiği zaman Tanrının 
ne olduğunu anlıyabilir. işte Krşna şuurunda yapılan adanmış hizmet 
yöntemi budur ve bütün öğrenimin ve tüm gizemli bilgilerin kralıdır. 
Dinin en saf halid ir ve coşku iç inde ve zorlanmadan yapı l ı r. Bu 
bakımdan bu yolun benimsenmesi kişiyi en yüce kazanca ulaştırır. 
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cıSrlllld{ıdhanalı pıırıısZi 
darmas)•Zisya parantapa 

afrrCipya marn nivartante 
mrt)'tı-saınsara-vartmani 

cıSraddadhanah-lmans ız  o l an la r ;  pıırı ısZih-bu g i b i  k i ş i l e r ;  
damıasya-din yoluna doğnı ;  asya-bu ; parantapa-Ey düşmanlarını 
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öldüren; aprı'ipya-elde etmeden; mı'im-Beni; nivartante-geri dön; 
mrtyu--ölümün ;  sariı.siirn-maddi var oluşta; vartmani-yolda. 

CEVİRİ 
Bu adanmış hizmette inançl� olmayanlar Bana ulaşamazlar, Ey 
düşmanlarını zapteden. Böylece, maddi dünyadaki doğum ve ölüm 
döngüsüne yeniden düşerler. 

ACIKLAMA 
fmanstz kisi bu adanmıs hizmet yolunu tamamlıyamaz; bu maddenin 
acıklamas� budur. İman, adanmış kullarla beraber olmaktan doğar. 
Yedik l i teratürünü büyük şahsiyetlerin ağzından d inleyip te yine 
Tanrıya iman etmeyen tal ihsiz kişiler maalesef mevcuttur. Bl.ınlar 
şüphe icindedir ve Tanrıya adanmış hizmette sabit kalamazlar. Iman, 
Krşna şuurunda ilerlemek için gereken en önemli faktördür. Caitanya
caritı'imrta' da l;ıahsedi ldiğine göre, iman tam inançtır ve kişi sadece 
Yüce Tan�ı Sri Krşr:ıa'ya hizmet eçlerek en yüce mükemmel liğe 
ulaşabi l ir. Işte gerçek iman budur. Snmad-Bı'igavatam ( 4 .3 1 . 1 4 )  bu 
konuda şöyle der: 

yatha taror müla-nişecanena 
trpy an ti tat-skandha-bujopasaklıiih 

priinopaharac ca yathendriyı'inı'iriı 
tathaiva sarviirhanam acyutejyii 

"Kişi ağacın kökünü sulayarak ağacın dallarını ve yapraklarını tatmin 
etmiş o lu r  ve k iş i ,  yiyeceği mideye göndererek vücudun bütün 
duyularını tatmin eder. Aynı şekilde, Yüce Tanrının aşkın hizmetiyle 
meşgul olan kiş i  de b.ütün canlıları ve yarıtanrı ları kendil iğinden 
tatmin etmiş olur." Oyleyse , Bagavad-gitı'i'yı okuduktan sonra kişi 
hemen Bagavad-gitı'i'nın sonucuna ulaşmalıdır. Bu sonuç ise, kişinin 
diğer meşgul iyetlerden vazgecip Tanrının Şahsı Yüce Rab Krşı:ıa'ya 
hizmet etmesidir. Kişinin bu yaşam felsefesine inanması �man demektir. 

Bu imanın geliştiri lmesi ise Krşr:ıa şuuruyla olur. Uc çeşit Krşr:ıa 
şuuruna sahip insan vardır .  Bunlardan bir çeşit insan imansızdır. 
Onlar resmen adanmış hizmetle meşgul olsa lar b i le  en yüce 
mükemmell ik mertebesine ulaşamazlar. Büyük bir ihtimalle bir süre 
sonra yoldan ç ıkarlar. Bunlar adanmış hizmetle meşgul oluyormuş 
gibi görünse ler bi le inançları ve imanları tam olmadığı iç in Krşr:ıa 
suuru yolunda yürümeleri cok zordur. Biz bu görevi yaparken 
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edindiğimiz tecrübeyle gördük ki, bazı kişiler kafalarında bell i  bazı 
niyetlerle gelip Krşı::ıa şuuru akımına katılmışlar ve iyi bir ekonomik 
düzeye u laşınca bu yoldan ayrılıp yine eski yaşamlarına dönmyşlerdir. 
Kiş i ,  sadece imanla Krşı::ıa şuuru yolunda yürüyebi l i r .  imanın 
geliştiri lmesi bakımından, adanmiŞ hizmet konusunda iyi bir b ilgiye 
ve sarsılmaz bir imana sahip kişi Krşı::ıa şuurunda yer alan birinci 
sınıf insandır. Adanmışlıkla i lgili kutsal metinleri anlamakta o kadar 
ileri olmayan, fakat krşna-baktiye, veya Krşı::ıa'ya hizmet etmeye iman 
eden ve bunun iyi bir yol olduğunu kabul edip imanla bu yola giren 
kişi Krşı::ıa şuurunda yer alan ikinci sınıf insandır. Ve bu iki sınıf, ne 
mükemmel bi lgiye ne de iyi bir imana sahip olan, fakat sadece sade 
bir  sekilde bu yolda yürümeye çalışan üçüncü sınıf insana üstün 
gel ir. Krşna şuurunda yer alan bu üçüncü sınıf yoldan cıkabilir, fakat 
ikinci sınıfa dahil olanlar yoldan çıkmazlar ve birinci sınıftakilerin 
ise yoldan c ıkmaları mümkün değildir. Birinci sınıf insan kesinlikle 
ilerleme göstererek sonunda sonuca ulaşır. Krşı::ıa şuurundaki üçüncü 
sınıf kişi, Krşna'ya adanmış hizmetin cok güzel birşey olduğuna inanmıs 
olsa bile Srimad-Bagavatam ve Bagavad-gitii hakkında yeterli bi lgiye 
sahip olmadığı için Krşna hakkında yetersiz bilgiye sahiptir. Krşna 
şuurundaki bu ücüncü sınıf kisiler bazen karrna-yoga ve jnZina-yogaya 
eği l im gösterebil irler ve bazen rahatsız olurlar, fakat bu eği l imleri 
gecince onlar da Krşı::ıa şuurundaki ikinc i  sınıf ve birinci sını( kişiler 
haline gelirler. Krşna'ya duyulan iman ise üce ayrı l ır ve Srimad
Biigavatam'da izah edi l ir .  Birinci sınıf bağlılık, ikinci sınıf bağl ılık ve 
ücüncü sın ıf  bağl ılık da Sıimad-Bagavatam'ın Onbirinci Bölümünde 
izah edi lir .  Adanmış hizmetle meşgul oluyor olsalar bile, Krşna ve 
adanmış hizmetin yüceliği hakkında bilgi edindikten sonra bile inanc 
duymayanlar bunun bir methiye olduğunu zannedip bu yolu çok zor 
bulurlar. Bu gibi kişilerin mükemmelliğe ulaşmak için çok az ümitleri 
vardır. Bundan dolayı, adanmış hizmette imanın yeri cok önemlidir. 
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mayii tatam idam sarvariı 
jagad avyakca-mürcina 

mat-srhiini sarva-bütiini 
na cahaın tesv avasthitah 
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maya-benim tarafımdan;  t a t a m-kaplanan ;  idam-bu; 
sarvam-bütün; jagat-kozmik tezahür; avyakta-mürtinl'i-tezahür dışı 
suret tarafından; mat-sthani-Bende ;  sarva-bütani-bütün canlı 
var l ık la r ;  na-değ i l ;  ca-de-da ;  aham-Ben; teşu--0nlarda; 
avasthitah-bu lunur. 

CEVİRİ 
Bütün bu evren, Benim tezahür etmis suretimle Benim tarafımdan 
kaplanır. Bütün varlıklar Benim içimdedir, fakat Ben onların içinde 
değilim. 

ACIKLAMA 
Tanrının Yüce Şahsı kaba maddi duyularla kavranamaz. Bakti
rasamrta-sindhu ( 1 . 2 . 234 )  bu konuda şöyle der: 

atah sri-krsna-namadi 
,,w·

bavec{
grahyam indriyaih 

sevonmukhe hi jihvadau 
svayam eva sphuraty adah 

Rab Sri Krşı:ıa'nın ismi,  şöhreti ,  eğlenceleri ,  vs. maddi duyular 
tarafından anlaşı lamaz. O, sadece iyi bir rehberlik altında adanmış 
saf hizmetle meşgul olan kişilere Kend is ini  açar. Brahma-sariıhita'da 
( 5 .3 8) şöyle denir: premafıjana-curita-bakti-vilocanena santah sadaiva 
hrdyaşu vilokayanti: Kişi eğer Ona aşkın bir sevgi duyuyor ise, Tannnın 
Yüce Şahsı Govinda'yı daima kendi içinde ve d ışında görür. Bu 
bakımdan, O, halkın geneli tarafından görülemez. Burada belirtildiğine 
göre, O, her yeri kapladığı ve her yerde mevcut olduğu halde maddi 
duyular tarafından kavranamaz. Burada kullanılan avyakta-mürtina 
sözcükleri bunu belirtir. Fakat, biz Onu göremesek bile aslında herşey 
Onda istirahat etmektedir. Yedinci Bölümde gördüğümüz gibi, bütün 
maddi kozmik tezahür, yüce ruhsal enerj i ve adi maddi enerj i olmak 
üzere Onun iki enerj is inin kombinasyonundan ibarettir. Güneş 
ışığının evrenin her tarafına yayılması gibi,Tanrının enerj is i  de tüm 
yaratılışa dağıtılmıştır ve herşey o enerj inin içinde yer alır. 

Bununla beraber, O, her tarafa yayılmış olduğu için, Onun şahsi 
varlığını kaybetmiş olduğunu düşünenler çıkabilir. lşte böyle bir iddiayı 
çürüçmek iç in, Tanrı, " Ben her yerdeyim ve herşey Benim içimde,  
fakat Ben y ine de herşeyden muafım" demektedir. Orneğin, devletin 
ceşitli bölümleri kralın çeşitliencrj ileridirve her bölüm kralın gücüne 
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Jayanır ve kral kendi enerj isinin tezahürü olan devlete baskanlık 
eder. Bununla beraber, hickimse devletin her bölümünde kralı gönneyi 
ümit etmez. Aynı şekilde, gördüğümüz bütün tezahür ve maddi ve 
ruhsal dünyalarda var olan herşey Tanrının Yüce Şahsının enerj isi 
icinde yer alır. Yaratılış Onun ceşitli enerj ilerinin yayı lmasıyla oluşur 
ve Bagavad-gi ta 'da belirtildiği gibi ,  vistabhyaham idam krtsnam: O, 
cesitl i  enerj ilerinin yayı lmasıyla, yani Şahsi temsilciliğiyle her yerde 
mevcuttur. 
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na ca mat-sthani bütani 
pas)'a me yogam aisvaram 

büta-bhm na ca büta-stho 
mamlitma büta-bavanah 

na-asla ;  ca-de-da ;  mat-sthiini-Bende bulunur; bütiini-bütün 
yaratı l ış ;  pasya-bak gör; me -Beni ;  yogam ai5varam -akıl  a lmaz 
mistik güç ;  büta-bhrt-bütün canlı varlıkların bakıcıs ı ;  na-asla; 
ca-de-da ; büta-sthah-kozmik tezahür ic inde ;  mama-Benim; 
atma-Benl ik ;  büw-bavanah-bütün tezahürİerin kaynağı .  

CEVİRİ 
Ve yine de yaratılmıs olan h�rşey Bana dayanmaz. Benim mistik 
servetimi gör !  Bütün canlıların bakıcısı olmama ve her ·,·erde 
bulunmama rağmen Ben bu kozmik tezahürün bir parcası değilim, 
cünkü Ben bu yaratılışın kaynağıyım. 

ACIKLAMA 
Tanrı herşeyin kendisine dayandığını söylüyor (mat-s thiini sanıa 
bıl tiini ) .  Bu, yanlış anlaşılmamalıdır. Tanrı, bu maddi tezahürün bakımı 
ve yasatılmasıyla doğrudan doğruya i lgilenmez. Bazen, bazı atlaslarda 
dünyayı sırtında ta sıyan ve bu yüzden oldukca zorlanıyormuş gibi 
görünen bir adam resmi görürüz .  Aynı imaj bu evreni ayakta tutan 
Krsna icin asla düsünülmemelidir. O, herşeyin Ona dayanmasına 
karsın Kendisinin bütün bunlardan muaf olduğunu söylemekted ir. 
Gezegen sistemleri uzayda yüzmekted ir ve bu uzay Yüce Tanrının 
enerj isidir. Fakat O, uzaydan farklıdır. O, ayrı bir konumdadır. Bu 
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bakımdan, Tanr ı ,  "Bütün bunlar Benim ak ı l  almaz enerj imde 
bulunmakla beraber, Tanrının Yüce Sahsı olarak bütün bunlardan 
muafım" demektedir. Bu, Tanrının akı

.
l almaz zenginliğidir. 

Ved ik sözlük Nirııkti 'de, yujyate 'nena udrghateşu karyesu denir, 
bunun anlamı,  "Yüce Tanrı enerj i lerini sergileyerek akı l  almaz 
şahanel ikteki oyunlarını oynar" demektir. Onun kişil iği birbirinden 
farklı ve kudretl i enerj i lerle doludur ve Onun hükmü esas hakikattir. 
Tanrının Yüce Şahsı bu şekilde anlaşılmalıdır. Biz birşey yapmak 
isteyince k arş ımıza b i rçok engel ler  cıkabi l ir ve i sted iğimiz i  
gercekleştirmemiz mümkün olmayabi lir. Fakat, Kçşna birşey yapmak 
istediği zaman i radesiyle istediğini öyle bir yapar ki ,  bunun nası l 
gercekleştiğini kimse hayal bile edemez. Tanrı, tüm maddi tezahürün 
bakıcısı ve yaşatıcısı olmakla beraber, bu maddi tezahüre karışmadığını 
söylemektedir. Herşey Onun yüce iradesiyle yaratılır, yaşatılır, bakılır 
ve sonunda cözü lüp dağıtı lır. Onun aklı i le Kendisi arasında bir fark 
yoktur ( biz im ise madd i  aklımızla kendimiz arasında fark vard ı r ) ,  
cünkü O, mutlak ruhtur. Tanrı aynı anda herşeyde mevcuttur ve 
sıradan k işiler Onun nasıl olup da aynı anda herşeyde şahsen mevcut 
olduğunu anl ıyamazlar. O, bu maddi tezahürden farklıdı r  ve herşey 
Ona dayanır. Bu hakikat, "Tanrının Yüce Şahsının mistik kudreti" 
anlamına gelen yogam aisvaram sözcükleriyle izah edilmektedir. 
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yathakasa-sthito nit yam 
vayuh sarvatra-go mahan 

tatha sarvani bütani 
nuıHtha� ity upadlıara ya 

yathlı-t ı pk ı ;  akasa-sthitah-gök te  bu lunan ;  nityam-<laima; 
vayuh-rüzgar ;  sarvatra-gah-her yerde ese n ;  nuıhan-büyük; 
wtha-aynı şekilde ;  sarvani bütani-yaratılmış bütün varlıklar; mat
stlıani-Bende yerleşiktir; i t i-böylece; upadharaya-anlamaya çalış. 

CEVİRİ 
Her tarafta esen güdü rüzgar�n daima gökyüzünde barınması gibi, 
yaratılmış bütün varlıkların da Bende barındığını iyi bil. 
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ACIKLAMA 
Bütün bu maddi yarat ı l ı şın Önda barındığını anlamak sıradan bir 
insan icin hemen hemen imkansız gibidir. Fakat, bunu anlamamızı 
mümkün kılmak icin Tanrı burada b ize bir örnek göstermektedir. 
Gökyüzü, belki de bizim kavrayabileceğimiz en geniş tezahürdür. Aynı 
gökte bulunan rüzgar, veya hava kozmik dünyada yer alan en geniş 
tezahürdür. Havanın hareketi herşeyin hareketini etki ler. Fakat, 
rüzgar cok büyük olmasına rağmen yine de gökyüzü içerisindedir ;  
rüzgar gökyüzünün dışında değildir. Aynı şekilde, bütün bu muhteşem 
kozmik tezahürler Tanrının Yüce iradesiyle var olurlar ve hepsi de 
bu yüce iradeye tabidirler. Bazen söylediğimiz gibi ,  Tanrının Yüce 
Şahsının iradesi dışında bir yaprak bi le k ımıldamaz. Herşey Onun 
iradesi altında hareket eder ve herşey Onun iradesiyle yaratılır, yaşatılır 
ve cözülüp dağılır. Tıpkı, rüzgarın faaliyetlerinden göğün muaf olması 
gibi O da herşeyden muaftır. 

Upanişadlar'da belirt i ld iği gibi : yad-bisa vatah pavate : "Rüzgarın 
esmesi Yüce Tanrıdan korktuğu icindir." ( Taittiriya Upanişad 2 .8 . 1 )  
Brhad-aranyaka Upanisad'da ( 3 .8 .9)  bu konu şöyle belirtilir: etasya va 
akşarasya prasasane gargi sürya-candramasau vidhrtau tisthata etaşya va 
aksaras ya prnsasane gargi dyav-aprthivyau {ıidhrtau tişthata�. "Ay, Güneş 
ve d iğer gezegenler Tanrının Yüce Şahsının gözetimi altındaki yüce 
düzen sayesinde hareket edeler. " Brahma-samhita'da ( 5 . 5 2 )  bu konu 
şöyle belirtilir: 

yac cakşur eşa savica sakala-grahanam 
raja samasta-sura-mürtir asesa-teidh 

yasyajıüıya bhramati sambhrca-kala-cakro 
govindam adi puruşam tam ahariı bajami 

Burada Güneşin hareketi betimlenmektedir. Belirtildiğine göre Güneş, 
Yüu' Tanrının gözlerinden biri olarak kabul edilir ve muazzam bir ısı 
ve ışık yayma kudretine sahiptir. Govinda'nın yüce iradesi ve emri 
ile bel irlenmiş bir yörüngede hareket eder. Yed ik li teratüründen 
bulacağımız deli l lere göre, bizim icin muazzam boyutlarda olan bu 
şahane maddi tezahür tamamiyle Tanrının Yüce Şahsının kontrolü 
altındadır. Bu bölümün ilerideki maddelerinde bu konu tekrar e le 
alınacaktır. 
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sarva�bütiini kaunteya 
prakrtiriı yanti mamikam 

kalpa�kşaye punas tiini 
kalpadau visrjamy aham 

457 

sarva�bütani-yaratılmıs bütün varl ıklar; kaunteya-Ey Kunti'nin 
oğlu ; prakrtim--<loğa; yant i-gir ;  mamikam-Benim;  kalpa� 
ksaye-milleniyum sonunda;  puruıh.-tekrar ; cani-bütün bunlar; 
kalpa�adau-milleniyum başında; visrjami-yaratınm; aham-Ben. 

CEVİRİ 
Ey Kunti'nin oğlu ,  bütün bu maddi tezahür milleniyum sonunda 
Benim doğama dahil olur ve birbaşka milleniyumun başında 
kudretimle onları yeniden yaratırım. 

AClKLAMA 
Bu maddi  kozmik tezhürün ·yaratı lması , yaşatı lması ve çözülüp 
dağıt ı lması tamamen Tanrının Şahsının yüce iradesine bağlıdır .  
"Milleniyum sonu" Brahma'nın ölümü anlamına gelir. Brahma yüz 
yıl yaşar ve onun bir günü bizim 4.300.000.000 dünya yılımıza eşittir. 
Onun bir gecesi de aynı süre kadardır. Onun bir ayı bu uzunluktaki 
otuz gündüz ve geceye ve onun bir yıl ı  bu uzunluktaki oniki aya 
eşittir. Bu uzunlukta yüz tane yıl geçip de Brahma öldüğü zaman 
evren çözülüp dağılır; bunun anlamı ise, Yüce Tanrı tarafından tezahür 
ettirilen enerjinin tekrar Ona geri dönmesidir. Ve yeniden bir kozmik 
alemin tezahürüne ihtiyaç duyulduğu zaman maddi evren yine Onun 
iradesiyle tezahür eder. Bahıt syam sözcüğü, "Ben tek olmama rağmen 
birçok olurum" anlamına gel ir. Bu bir Yedik vecizedir (Candogya 
Upanişad 6 .  2 .3 ) .  O, bu maddi enerj inin içinde Kendisini yayar ve 
bütün kozmik tezhür yeniden ortaya çıkar. 
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prakrtiriı svam avaştabhya 
visrjami punah punah 
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büw-gramam imaıiı krtsnam 

cıvcıscım prakrter vasat 
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prnkrtim-maddi doğa; svam-Şahsi Benliğim; avastabhycı-içine girer; 
vısnamı-yara t ı r ı m ;  punah  pımah--tekra r  t e k r a r ;  büta
gramcım- b ü t ü n  k oz m i k  t e z a h ü r l e r i n ;  imam-bunlar; 
knsnam-toplamd a ;  ava.sam-kend i l iğinden ; prakrteh-<loğanın 
gücünün; vasat-mecburiyet altında. 

CEV İRİ 
Bütün bu kozmik düzen Bana· tabidir. Benim iradem altında tekrar 
tekrar kendiliğinden tezahür eder ve sonunda yine Benim iradem 
altında cözülüp dağılır. 

ACIKLAMA 
Bu maddi di.inya Tanrının ikiı�ci derecedeki enerj isinin tezahürüdür. 
Bu konu daha önce birkac defa izah edi lmişt i .  Maddi enerj i ,  yaratıl ış 
s ırasında Tanrının i lk purusa enkarnasyonu olan Maha-Vişı:ıu 'nun 
içine girdiği mahat-uıtwa olarak serbest bırakılır. Maha-Vişnu Sebepler 
Okyanusunda yatar ve nefes inden sayısız evrenler oluşur ve Tanrı 
her evrene Garbodaksayl -Vişnu olarak girer. Her evren bu yolla 
yarat ı l ı r . Tanrı aynı zamanda Kendisini Kşirodaksayı-Vişr:ı.u olarak 
tezahür ettirir ve bu Vişnu, atomlaı dahil  herşeye nüfuz eder. Bu 
hakikat burada izah edi lmektedir. Tanrı herşeyin icine girer. 

Canlı varlıklar ise bu maddi doğaya döllendiri lmişler ve gecmişte 
yapmış oldukları faal iyetlere göre ceşitl i konumlar ed inmişlerdir .  
Böylece bu maddi dünyanın faal iyeti başlamıştır. Farklı suretlerdeki 
canlı varlıkların faaliyetleri yaratıl ışın başlangıc ından itibaren başlar. 
Bu canlı varlıkların hepsi bir evrim sonucu ortaya ç ıkmazla.r. Çeşitli 
yasam suretleri evrenin yarat ı lmasıyla birlikte yara t ıl ır .  insanlar, 
hay vanlar, kuşlar ve herşey anında yarat ı l ı r, cünkü canlı varl ıklar 
son cözülüp dağı lma anında arzu ettikleri şekil lerde yeniden tezahür 
ederler. Burada ku 1 lanı lan ava.Sam sözcüğü tarafından acı kca işaret 
edildiği gibi ,  canl ı  varlıkların evrimle hicbir i l işkisi yoktur. Canlı 
varlıkların bir önceki yaratı l ışlarındaki yaşam durumu yeniden tezahür 
eder o kadar, ve bütün bu işlem sadece Tanrının iradesiyle olur. Bu 
ise, Tanrının Yüce Sahsının akı l almaz kudretidir. Ve Tanrı ,  cesitl i 
yaşam suretlerinin yaratı lmasından sonra canlı larla olan ilişiğini keser. 
Yarat ı l ı ş ,  çeşitl i  canlı  varlık ları eğilimlerine göre bell i  konumlara 
yerleştirmek icin oluşur ve bundan dolayı Tanrı bu işin icine girmez. 
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yerleştirmek için oluşur ve bundan dolayı Tanrı bu işin içine girmez. 
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na ca marn tani kamıiini 
nibadhnanti danafıjaya 

udasina-vad asinam 
asaktariı teşu kamuısu 

na- a s l a ;  ca-d e - d a ;  marn- B e n i ;  tani- b ü t ü n  o ;  
kcınnani-faaliyetler; nibadhnanti-bağlar; dananjaya-Ey servetler 
fa t i h i ;  udasina-vat- t a  r a fs ı z  o l a r ak ; asinanı-bulunur; 
ascıktam---cezbolmaksızın; tesu--onlar için; kamuısu-faaliyetler. 

CEVİRİ 
Ey Danafijaya, bütün bu işlem Beni bağlamaz. Ben tarafsız bir 
konumda olduğum icin bütün bu maddi faaliyetlerden tamamen 
ayrıyımdır. 

ACIKLAMA 
Bununla i l isk i l i  olarak, hickimse Tanrının Yüce Sahsının issiz 
olduğunu dÜşünmemelidir.  Ö, ruhsal dünyasında daiİna birşeylerle 
meşguldür. Brahmli-sariıhita ( 5 .6 )  bu konuda şöyle der: atmaramasya 
tcısyiisti prakrtya na samligamah: "O, daima ebedi ve saadet dolu ruhsal 
faliyetleriyle meşguldür, fakat Onun bu maddi faal iyetlerle hicbir işi 
yoktur." Maddi faaliyetler onun çeşitli kudretleri vasıtasıyla sürdürülür. 
Tanrı , bu yaratılmış dünyanın maddi faaliyetlerine karşı hep tarafsız 
kalır. Bu tarafsızl ık, burada kullanılan udasina-vat sözcükleriyle 
bel irtilir .  O, maddi faaliyetleri en ince detaylarına kadar kontrol 
etmekle beraber tarafsızmış gibi kalır. Buna ömek olarak mahkemeye 
başkanlık eden bir hakimi gösterebiliriz. Onun kararı ile birçok şey 
olur, bazıları asılır, bazıları ceza evine gönderilir, bazıları mirasa konar, 
fakat o hep taarfsız kalır .  Bütün bu kazanc ve kayıpla onun hiçbir 
iliskisi olmaz. Aynı şekilde, her faaliyette parmağı olmasına rağmen 
Tanrı daima tarafsız kalır .  Vedanta-sütra'da ( 2 . 1 .34 ) belirtildiğine 
göre, vaişamya-nairghmye na : O, maddi dünyanın ikilemleri ic inde 
yer almaz. O, bütün bu ikilemlere aşkındır. O, bu maddi dünyanın 
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yaratılmasına ve cözülüp dağılmasına da bağlı değildir. Gecmişte yapmış 
oldukları faaliyetlere göre, canlı varlıklar ceşitli yaşam suretlerindeki 
yerlerini al ırlar ve Tanrı onlara karışmaz. 

1 0  
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nuı yiidh yakşer.a prakrtih 
süyate sa-cariicaram 

hetuniinena kaunte ya 
jagad viparivartate 

mayii-Benim tarafımdan; adhyaksena--direktifimle; prakrtih-maddi 
doğa; süyate -tezahür eder; sa-her ik i ;  cara-acarnm-hareketl i  ve 
hareketsiz; herunı'i-sebep için; anena-bu; kaunteya-Ey Kunti 'nin 
oğlu ; jagat-kozmik tezahür; viparivartate-calışır. 

CEVİRİ 
Benim enerji lerimden biri olan ve hareketli hareketsiz bütün 
varlıkları üreten bu maddi doğa Benim direktifim altında calışır, 
Ey Kunti 'nin oğlu. Bu tezahür kendi düzeni icinde tekrar tekrar 
yaratılır ve cözülüp dağılır. 

ACIKLAMA 
Burada ac ıkca  be l i rt i ld iği .g ib i ,  Yüce Tanrı ın<ıd i dünyanın 
faaliyetlerinden muaf olmakla beraber yüce yönetici olarak kalır. Yüce 
Tanrı yüce iradedir ve bu maddi tezahürün arkasında bulunan Şahıstır, 
fakat maddi evren madd i doğa tarafından çalıştırı l ır. Krşr:ıa, Bagavad
gitii'dll şöyle der: "Bütün yaşam suretlerinin ve türlerinin ic inde Ben 
babayım." Cocuk yapmak icin baba , annenin rahmine tohum verir 
ve benzer şekilde, Yüce Tanrı bir bakışta bütün canlıları maddi doğanın 
rahmine enjekte eder ve canlı lar da son arzularına ve faal iyetlerine 
göre ceşitl i suretlere ve türlere bürünerek ortaya cıkarlar. Bütün bu 
canlı varlıklar Yüce Tanrının bir bakış ıyla doğmuş olmakla beraber, 
geçmişte yapmış oldukları faaliyet ve arzularına göre ceşitli vücutlara 
bürünürler. Bundan dolay ı ,  Tanrı bu maddi yarat ı l ışa doğrudan 
doğruya bağlı değildir. O, maddi doğaya sadece bir bakış atar ve 
böylece maddi doğa harekete gecer ve o anda herşey yaratıl ır. Maddi 
doğaya nazar eden Yüce Tanrının tarafında şüphesiz ki  bir faa l iyet 
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söz konusudur,  fakat maddi dünyanın tezahür etmesi i le Onun 
doğrudan doğruya bir i lişkisi yoktur. Smrti'de şu örnek verilir: birisi 
hoş kokulu bir çiceği kokladığı zaman o çiçeğin kokusu kişinin koklama 
gücüyle o kişiye ulaşır, fakat koklama ve çiçek birbirlerinden ayrıdır. 
Maddi d ünya ile Tanrının Yüce Şahsı arasında da buna benzer bir 
bağlantı vardır ;  aslında Onun bu maddi dürıya ile hiçbir işi yoktur, 
fakat O, bir bakışıyla yaratır ve irade eder. Ozet olarak diyebiliriz ki ,  
maddi doğa Yüce Tanrının gözetimi olmaksızın hiçbir şey yapamaz. 
Bununla beraber, Yüce Tanrı bütün maddi faaliyetlerden ayrıdır. 
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avajlinanti marn mü�ha 
manusiıiı tanum CiSritam 

param bavam ajlinanto 
mama büta,mahesvaram 

avajCinanti- a l a y  e tmek ;  marn-Benimle ;  müdhiih-ahmaklar; 
mlinusim-insan s u re t inde ; tanıtm-vücu t ;  asncam-küstah; 
param-aşkın; bavam-<loğa; ajlinantah-bilmezler; mama-Benim; 
hüta-var olan herşeyin; maha,isvaram-yüce sahibi. 

CEVİRİ 
Ben insan suretinde dünyaya indiğim zaman ahmaklar Benimle 
alay ederler. Onlar Benim aşkın doğamı, varolan herşeyin Yüce 
Efendisi olduğumu bilmezler. 

ACIKLAMA 
Bu bölümde acıklanmış olan .önceki maddelerden acıkca bi lindiği 
gibi ,  Tanrının Yüce Şahsı bir insan gibi ortaya çıkmakla beraber asla 
s ıradan bir insan değildir. Bütün kozmik tezahürün yaratı lmasını, 
yaşatı lmasını ve cözülüp dağıtılmasını idare eden Tanrının Şahsı 
insan olamaz. Bununla beraber, yine de Krşna'yı güçlü bir adamdan 
başka birşey olarak göremiyen bircok ahmak vardır. Aslında, Brahma, 
saıiıhita 'da, isvarah paramah krsnah sözleriyle onaylandığı gibi O, Yüce 
Tanrıdır. 

Cok say ıda isvaralar , yani kontrolörler vardır ve bunlardan biri 
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d iğerinden daha büyükmüş gibi görünür. Maddi dünyadaki işlerin 
yapılması icin kurulu olan işletme düzeninde bir müdür veya yönetic i ,  
onun üzerinde bir millet veki l i ,  onun üzerinde bir  bakan ve onun 
üzerinde de bir başbakan vardır. Bunların hepsi de birer kontrolördür, 
fakat her biri bir d iğeri tarafından kontrol edi l ir .  BrahnUi-saınhita'da 
bu konuda şunlar yaz ı l ıdır :  "Yüce kontrolör Krşı::ıa'dır; hem madd i 
hem de manevi  dünyada birç< •k kontrolör vardır, fakat Krşna yüce 
kontrolördür ( ifoarah paramah krsnah ) ve Onun vücudu sac-cid
anandadır, yani maddi değildir." 

Gecen dörtlüklerde betimlenen sahane hareketler maddi bir vücut 
tarafı�dan gercekleştirilemez. On�n vücudu ebedi saadet ve bilgi 
doludur. O, sıradan bir varlık olmamasına rağmen ahmaklar Onunla 
alay ederler ve Onu bir insanmış gibi görürler. Onun vücuduna 
mZinıısim denir, cünkü O, Kurukşetra savasına katılmış bir polit ikacı 
ve A rj una 'n ın arkadaş ıymış  g ib i  hareket eden b i r  adam 
görünümündedir. O, bircok bakımdan sıradan bir adam gibi davranıyor 
olmasına rağmen, asl ında Onun vücudu sac-cicl Cinancla-vigrahadır, 
yani ebedi saadet ve mutlak bi lgidir. Bu konu Vedik l isanda söyle 
onaylanır: sac-cicl-Zinanda-rılpZiya-krşnCiya. "Bilginin ebed i saadet dolu 
sureti olan Tanrının Yüce Sahs ı Krşna'ya itaatlerimi sunarım. " 
( Gopala-tö.pani Upanişad 1 . 1 )  Vedik l i sanda şöyle betimlemelere 
rastlanır: Tam ekaın go·vindnm: "Sen duyguların ve ineklerin zevki 
Goviadasın . "  Sac-cid-ZinandlH1igrahnm: "Senin suretin aşk ındır  ve 
sadet ve ebediyetle dopdoludur." (Gopala-rapani Upanisad 1 . 3 5 )  

Vücudunun saadet ve bi lgiyle dolu olması gibi aşkın nitel iklerine 
rağmen Krsna ile sıradan bir insanmış gibi alay eden Bagavad-gitCi 
yoru mcusu b i rcok entel lektüe l  mevcuttur .  Bu k i s i l e r  geçen 
yaşamlarında yapmış olduk ları iy i  calı�mala rın st mucu olarak bazı 
üstün niteliklere sahip olabil irler, fakat onların Srı Krsna hakkındaki 
kavramları yetersiz bilginin sonucudur. Bundan dolayı, bu kişi ler 
birer mıldlwdır, cünkü sadece ahmaklar Krşna'yı sıradan bir insanmış 
gibi görürler. Ahmaklar Krşna'yı sıradan birisi olarak görürler, cünkü 
Yüce Tanrın ın ve Onun cesi t l i  enerj i lerinin gizl i  faal iyetlerini 
h; lmezler. Krşna 'nın vücudunun tam bilgi ve saadetle dolu olduğunu 
ve Onun var olan herşeyin sahibi olduğunu ve herkese özgürlük 
verebileceğini bi lmezler. Krşna 'nın bircok aşkın nitel iklere sahip 
olduğunu bi lmedik leri icin Onunla alay ederler. 

Tanrının Yüce Şahsının, dahili enerj is inin tezahürüyle bu maddi 
dünyada bel ird iğini bu gibi kişiler bi lemezler. O, maddi enerj inin 
Efendisidir. Daha önce acıklandığı gibi, (mama maya dı.ıratya:ıa ) maddi 
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enerj i cok güclü olmakla beraber Onun kontrolü altındadır ve Ona 
teslim olanlar bu maddi enerj inin kontrolünden cıkarlar. Eğer 
Krşna'ya teslim olan bir ruh maddi enerj inin etkis inden 
kurtulabiliyorsa, bütün kozmik doğanın yaratılmasını, yaşatılmasını 
ve cözülüp dağılmasını idare eden Yüce Tanrı nasıl olur da bizimkisi 
gibi maddi bir vücuda sahip olabilir? Bu bakımdan, böyle bir Tanrı 
kavramı ahmaklıktan başka birşey değildir. Bununla beraber, bütün 
atomların ve evrensel suretin devasa tezahürünü kontrol eden 
Tanrının Şahsı Krşna'nın nası l olup da sıradan bir insan gibi ortaya 
cıktığını da kavrıyamazlar. En büyük ve en küçük olabilen Tanrı ,  
onların kavramlarının ötesindedir; bundan dolayı, insana benzeyen 
bir  varlığın aynı zamanda sonsuzluğu ve her atomu kontrol 
edebilmesini hayal bile edemezler. Aslında O, sonsuzluğu ve faniliği 
kontrol etmekle beraber bütün bu tezahürden ayrıdır. Onun akıl 
almaz aşkın enerj isiyle ilgili olarak açıkca belirtilmiştir ki, O, sonsuzluğu 
ve faniliği aynı anda kontrol eder ve onlardan muaftır. Bu ahmaklar, 
tıpkı bir insanmış gibi ortaya çıkan Krşı:ıa'nın sonsuzluğu ve faniliği 
aynı anda nasıl kontrol ettiğini hayal bile edemezlerken, Krşı:ı.a'nın 
Tanrının Yüce Şahsı olduğunu bilen adanmış saf kullar bunu kabul 
ederler. Bundan dolayı tamamen Ona teslim olurlar ve Tanrıya 
adanmış hizmet demek olan Krşna şuuruyla meşgul olurlar. 

Tanrının bir insan gibi ortaya cıkışı konusunda şahsiyetci ler ve 
gayrişahsiyetci ler arasında ceşitli ihtilaflar vardır. Fakat, eğe� Krşı:ıa 
bilimini anlıyabi lmemiz için yazılmış olan Bagavad,gitii ve Srimad, 
Bagcıvatam gibi otorite kitaplara başvurursak o zaman Krşı:ıa'nın 
Tanrının Yüce Şahsı olduğunu anlarız. Bu dünyada s ıradan bir  
insanmış gibi ortaya çıkmasına rağmen O, sıradan bir  insan değildir. 
Srimad,Bagavcıtam'm Birinc i  Kantosunun Birinc i  Bölümünd e 
Krşna'nın faaliyetlerini soruşturan bilgeler şöyle derler: 

krtaviin kila karmiini 
saluı riimena kesavah 

ati,marcyani bagavan · 
güdhah kapata manusah 

"Tanrının Yüce Şahsı Srı Krşı:ıa, Balarama ile beraber bir insan gibi 
davrandı ve bircok üstü kapalı insan üstü faaliyetlerde bulundu."  
( Bagavatam 1 . 1 .  20) Tanrının bir erkek olarak ortaya çıkması ahmakları 
şasırtır. Onun bu dünyadayken yapmış olduğu şahane hareketleri 
hicbir insan yapamaz. O, annesi ve babası rolündeki Vasudeva ve 
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Devaki'nin önünde bel irdiği zaman dört koluyla görünmüş, fakat 
anne ve babasının ricası üzerine Kendisini s ıradan bir  çocuğa 
dönüştürmüştür. Bagavatam'da ( 1 0 .3 .46)  belirtildiği gibi ,  babhüva 
prakrtah si.Suh : "O, tıpkı sıradan bir insana, sıradan bir çocuğa dönüştü. "  
Şimdi burada tekrar belirtild iği gibi ,  Tanrının sırdan b i r  insanmış 
gibi ortaya cıkması Onun aşkın vücudunun görünümlerinden biridir. 
Bagavad-gita'nın Onbirinci Bölümünde be l i rti ldiği g ibi ,  Arjuna, 
Krşna 'nın dört kollu suretini görmek için yalvarmış, ve Krşr:ıa, 
Arjuna'ya bu suretini gösterd ikten sonra, yine Arjuna'nın ricası 
üzerine insanımsı özgün suretine geri dönmüştür. Yüce Tanrının bu 
farklı görünümleri sıradan bir insanın yapabileceği şeyler değildir. 

Krşna i le alay edenler ve Mayavadı felsefesi tarafından akıl ları 
saptırılmış olanlar S1imad-Bagavatam'ın aharn sarvesu büceşu bücö.cmö. 
vas chitah sada: "Yüce Tanrı her canlı varlıkta mevcuttur . "  d iyen 
dörtlüğünü ( 3 . 29. 2 1 )  göstererek Krşna 'nın sı radan bir  varlık 
olduğunu iddia ederler. Krşr:ıa i le alay eden otoritesiz kişilerin 
yorumlarını izlemek yerine Jıva Gosvamı ve Visvanatha Cakravartı 
Ta.kur gibi Vaişnava acaryalardan alınmış olan şu maddeye dikkat 
etmemiz daha doğru olur. Bu maddeyi yorumlayan J iva Gosvaml der 
ki , Krsr:ıa 'nın tam yay.ılımı olan Paramatma, bütün hareketli  ve 
hareketsiz varlıklarda Ustün Ruh olarak mevcuttur, bundan dolayı , 
Yüce Tanrının tapınaktaki arca-mürti suretine dikkatini veren, fakat 
diğer canlı varlıkları umursamıyan başla11gıc safhasındaki adanmış 
kişinin yaptığı ibadet hicbir işe yaramaz. Uc ceşit adanmış kul vardır 
ve bunların icinde henüz başlangıc safhasında olanlar en alt mertebede 
olanlardır. Başlangıç safhasında olan adanmışlar, tapınakta bulunan 
Mürtilere diğer adanmışlardan daha fazla dikkatlerini verirler; bundan 
dolayı , Vi svanatha Cakravarti Takur böyle bir düşüncenin 
düzeltilmesinin gereklil iğine işaret eder. Adanmış kişi bunu görmelidir, 
cünkü Krsna herkesin kalbinde Paramatma olarak mevcuttur ve 
herkes YÜce Tanrının vücutlanmış halidir, veya Onun tapınağıdır; 
bundan dolayı kisi, Tanrının tapınağına saygı duyduğu gibi kalplerinde 
Paramatma'yı tası yan herkese de gereken saygıyı göstermelidir. Herkese 
gereken saygı gösterilmeli ve bu saygı ihmal edilmemelidir. 

Tapınak ibadetiyle de alay eden bircok gayrişahsiyetçi vardır .  
Bunlar, "Tanrı her yerde var olduğuna göre kişi neden kendisini 
tapınak ibadetiyle sın ı rlasın !" derler. Fakat ,  Tanrı eğer her yerde ise 
tapınakta, veya Miirtilerde de mevcut değilmidir ! Şahsiyetciler ve 
gayrişahsiyetciler da ima birbirleriyle tartışmalarına rağmen, Krşna 
suunında mükemmelen adanmıs bir kul gayet iyi bilir ki, Krşna Yüce 
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Şahsiyet olmakla beraber, Brahma-sariıhitii'da onaylandığı gibi herşeye 
nüfuz eder. O, daima Şahsi yurdu Goloka Vrndavan'da bulunmakla 
beraber, enerj i lerinin çeşitli tezahürleri ve tam yayılımları ile maddi 
ve manevi yaratılışın her tarafında ve her yerde mevcuttur. 
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moghasa mogha-kamuıno 
mogha-jiüina vicetasah 

raksasim asuririı caiva 
prakrtiriı mohiniriı sritah 

mogha-asah-hayal kırıklığına uğramış; mogha-kamuir)Q�-meyvesel 
faaliyetlerde hüsrana uğramış; mogha-jiüinah-bilgide hüsrana uğramış; 
vicetasah-şaşırmış ;  rakşasim-şeytani;  asurim-Tanrı tanımaz ;  
ca- v e  ; eva-kesinlikle; prakrtim-doğa;  mohinim-şaşırtıcı; 
sritah-sığınmış. 

CEVİRİ 
Böylece sapkınlığa düşenler Şeytani ve ateist görüşler tarafından 
cezbedilirler. Ve bu sapkınlık içinde olanların özgürlük umutları, 
meyvesel faaliyetleri ve bilgi kültürleri hüsrana uğrar. 

ACIKLAMA 
Kendilerini Krşna şuurundaymış ve adanmış hizmetteymiş gibi 
gösteren, fakat aslında Tanrının Yüce Şahsı Krşna'yı Mutlak Hakikat 
olarak kabul etmeyen birçok kişi vardır. Bu gibi kişiler, adanmış 
hizmetin meyvesi olan Tanrıya geri dönüşü asla tadamıyacaklardır. 
Aynı şekilde, dindar meyvesel faaliyetlerle meşgul olal)lar ve sonunda 
maddi esaretten kurtu lmayı umanlar asla başarılı olamıyacaklardır, 
cünkü bunlar Tanrının Yüce Şahsı Krşı::ıa ile alay ederler. Birbaşka 
deyişle, Krşı::ıa ile alay edenler ya şeytani, ya da ateist kişilerdir. Bagavad
gitii'nın Yedinci Bölümünde açıklandığı gibi , bu gibi şeytani kişiler 
Krşı::ıa'ya asla teslim olmazlar. Bundan dolayı, onların Mutlak Hakikate 
ulaşmak için yapmış oldukları akli tahminler, onları, sıradan bir canlı 
varlık ile Krşı::ıa 'nın bir ve aynı olması gibi yanlış bir kanıya vardırır. 
Böylesine yanlış bir kanıyla da, her insanın vücudunun maddi doğa 
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ile örtülü olduğunu v e  bu maddi vücuttan özgür olan kişi ile Tanrı 
arasında hicbir fark kalmıyacağını düşünürler. Bu gibi kişilerin Krşr:ıa 
ile bir olmaya cüret etmeleri sapkınlıkları yüzünden hüsrana uğrar. 
Manevi bilgiyi böylesine Tanrı tanımaz ve şeytani bir kafa yapısıyla 
öğrenmeye calışmak her zaman icin boş ve nafi ledir.  Bu maddede 
belirti lmek isteni len şey budur. Bu gibi kişilerin, Vediinta-sütra ve 
Upanisadlar gibi Yedik literatürlerini öğrenmeleri daima nafile sonuçlar 
doğurmuştur. 

Bundan dolayı , Tanrının Yüce Şahsı Krşr:ıa'yı sıradan bir varlık 
gibi görmek cok büyük bir kusurdur. Bu düşüncede olanlar kesinlikle 
sapkınlık ic inded irler,  çünkü bunlar Krşna 'nın ebedi suretini 
anlıyamazlar. Brhad-visnu-smrti "de acıkca şu belirtilir: 

yo vetti bautikariı deharn 
krsnasya paramatmanah 

sa sarvasmad bahis-kiiryah 
srauta-smarta-vidhanatah 

mukhaıiı tasyiivalokyapi · 
sa-celaıiı sniinam Zicaret 

"Krşna'nın vücudunun maddi olduğunu düşünen kişi bütün sruti ve 
smrti faaliyetlerinden ve ritüellerden cıkartılmal ıd ır. Ve her kim bu 
sahısın yüzünü görürse Ganj nehrinde yıkanarak arınmalıd ır .  
Tanrının Yüce Şahsına haset edenler Krşr:ıa i le alay ederler. Bunların 
kaderi ,  Tanrı tanımaz ve şeytani yaşam suretleri içerisinde maddi 
dünyada tekrar tekrar doğmaktır.  Böylece, bunların gerçek bigileri 
sapkınlık iç inde kalır ve bunlar, zaman icinde evrenin en karanlık 
bölgelerine batarlar." 
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mahatmiinas tıı miiıiı piirtha 
daiviıiı prakrtim Zisritiih 

bajanty ananya-manaso 
jniitvii bıltadim avyayam 

maha-Zitnu'irıah-büyük ruhlar; tu-fakat; miim-Bana; piirtha-Ey 
Prtha'nın oğlu ; dai�ıim-kutsal ;  prakrtim-doğa; Zisritiih-sığınmış; 
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bajanti-h i z m e t  e d e n ;  ananya-manasa�-ak l ı  tarafından 
saptırı lmaksızın; jfıfıtvı'i-bilerek; büta-yaratı l ışın; adim-kaynağı ; 
avyayam-yorulmaz. 

CEVİRİ 
Ey Prtha'nın oğlu, sapkınlık. içinde olmayan yüce ruhlar kutsal 
doğanın koruması altındadırlar. Bu kişiler tamamen adanmış 
hizmetle meşguldürler, cünkü onlar Beni, özgün ve tükenmez 
(yorulmaz) olan Tanrının Yüce Şahsı olarak bilirler. 

ACIKLAMA 
Bu dörtlükte açıkça bir  mahatmı'i betimlemesi yapılmaktadır. Bir 
nuıhatmı'inın ilk bel irtisi kutsal doğa iç inde olmasıdır. Bu kişi maddi 
doğanın kontrolü altında değildir ve maddi doğadan etkilenmez. Bu 
konu Yedinci Bölümde şöyle açıklanmışt ı :  "Tanrının Yüce Şahsı 
Krşı�a'ya teslim olan kişi  maddi doğanın kontrolünden kurtu lur. Bu 
kisinin niteliği budur. Kişi ,  ruhunu Tanrının Yüce Şahsı Krşr:ıa'ya 
teslim ettiği andan itbaren maddi doğanın kontrolünden çıkar. Bu 
bir ön formüldür. Marjinal bir kudret olan canlı varlık maddi doğanın 
kontrolünden kurtulur kurtulmaz ruhsal doğanın himayesi altına 
girer. Ruhsal doğanın himayesine, daivi prakrti , yani kutsal doğa denir. 
Tanrının Yüce Şahsına teslim olarak bu mertebeye yükselen kişi ,  
büyük ruh mertebesine yükselmiş bir mahı'itmı'idır. 

Bir mahatmı'i dikkatini Krşı�a'dan başka birşeye çevirmez, çünkü 
gayet iyi bilir ki, Krşı:ıa özgün Yüce Şahıstır ve tüm sebeplerin sebebidir. 
Bu kulun bundan hiçbir şüphesi yoktur. Böyle bir mahı'itmı'i, veya 
büyük ruh diğer adanmış kişilerle, veya mahatmı'ilarla ilişkisini geliştirir. 
Krşna'ya adanmış saf kullar, dört kollu Maha-Vişr:ıu gibi, Krşr:ıa'nın 
diğer suretlerine rağbet etmezler. Onlar, Krşı:ıa'nın sadece iki kollu 
suretine cezbolurlar. Onlar, Krşr:ıa'nın ne d iğer suretlerini caz ip 
bulurlar, ne de herhangibir yarıtanrı, veya insan suretine ilgi duyarlar. 
Onlar, Krşı:ıa şuuruyla sadece Krşı:ıa'yı medite ederler. Onlar, daima 
Krşna şuuruyla Yüce Tanrıya hizmet etmekle meşgul olurlar. 
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satatarn kirtayanto marn 
yatanta.S ca drçlha-vratiih 

namasyanta.S ca marn baktya 
nit ya-yukta upii.sate 

9. 14 

satatam-daima ; kirtayantaJ:ı -zikreden; marn-Benim hakkımda; 
yatantah-tam bir gayret le ;  ca-de-da;  dr�ha-vratiih-kararlılıkla; 
nanuısyanta�- i t a a t l e r i n i  s u n a r a k ;  ca- v e ;  marn-Bana; 
baktya-adanmışlıkla; nitya-yuktah-daima meşgul ;  upii.sate-ibadet. 

CEVİRİ 
Daima Benim şanımı zikreden, büyük bir kararlılıkla gayret 
gösteren ve önümde secde eden bu büyük ruhlar büyük bir 
adanmışlıkla daima Bana hizmet ederler. 

ACIKLAMA 
Sıradan b i r  insana mahiitma damgası basarak onu mahatma 
yapamazsınız. Bir mahatnıanın özellikleri burada anlatılmaktadır. Bir 
mahatma daima Yüce Tanrı Krşı::ıa 'nın şanını z ikretmekle meşgul 
olur. Onun başka bir işi yoktur. O, her zaman Tanrıyı yüceltmekle 
meşguldür. Birbaşka deyişle, o bir gayrişahsiyetçi değildir. Ortada bir 
yüceltme varsa, Tanrının kutsal ismi, ebedi sureti ,  aşkın nitelikleri 
ve olağanüstü eğlenceler i  yücelt i lmelidir .  Kiş i ,  bütün bunları 
yüceltmelidir; bir mahatma böylece Tanrının Yüce Şahsına bağlanır. 

Yüce Tanrının gayrişahsi hal i olan brahmajyotiye bağlı olan kişi 
Bagavad-gitii'da mahatma olarak tanımlanmaz. �u durumdaki kişiler 
gelecek dörtlükte birbaşka yoldan betimlenirler. Srimad-Bagavatam'da 
betimlendiği gibi, bir mahiitma, herhangibir insan veya yarıtanrının 
değil de, Vişr:ıu hakkında duymak zikretmek gibi çeşitli  adanmış 
hizmet faal iyetleri ile meşgul olur. Adanmışlık budur, yani Onu 
hatırlamaktır ( sravanarn kirtanaın vişnoh ve smaranam) .  Böyle bir 
mahatma, beş aşkın rasadan birinde Yüce Tanrı ile nihai sona, yani 
!:ıeraberl iğe (vuslata) kavuşmak iç in sağlam bir kararlı lığa sahiptir. 
Bu başarıya ulaşmak i_çin aklıyla, vücuduyla ve sesiyle, kısacası 
herşeyiyle Yüce Tanrı Sri Krşı::ıa'nın hizmetinde her türlü faaliyetle 
meşgul olur. Buna tam Krşna şuuru denir. 

Tanrının be l iriş gününde ,  Ekadasi günlerinde, Ayın onbi rinci 
gününde olmak üzere bazı günlerde oruç tutmak gibi, adanmış hizmette 
adına kararlı lık (niyet) denilen bazı faaliyetler vardır. Aşkın dünyada 
Tanrıyla beraber olmak üzere gerçekten kabul bekleyenler icin, bütün 
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bu şart ve kurallar büyük acaryalar tarafından topluma sunulmuştur. 
Mahatmalar, yani büyük ruhlar bütün bu şart ve kurallara harfiyen 
uyarlar ve böylece arzuladıklan sonuca ulaşmalan kesinlik kazanmış 
olur. 

Bu bölümün ikinci dörtlüğünde anlatıldığı gibi,bu adanmış hizmet 
sadece kolaylıkla değil  aynı zamanda mutluluk içinde yapılır. Kişinin 
hiçbir zorlu kefaret uygulamasında bulunması, veya münzevi bir şekilde 
yaşaması gerekmez. Kiş i ,  gerek evli ,  veya sannyasi, veya brahmacari 
konumunda olsun, her konumda ve dünyanın her yerinde uzman 
bir manevi öğretmenin rehberliği alt ında bu yaşamını adanmış 
hizmette bulunarak geçirebilir ,  ve Tanrının Yüce Şahsına adanmış 
hizmette bulunarak gerçek mahatma, yani büyük ruh mertebesine 
yükselebilir. 
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jnana-yajnena capy an ye 
yajanto marn upasate 

ekatvena prthaktvena 
bahudhii vifoato-mukham 

jı1ana-yajfıena-b i l g i  e d i n e r e k ;  ca-d e -d a ;  api-kesinlikle; 
anye-diğerleri; yajantah-feda etmek; marn-Bana; upasate-ibadet; 
ekatvena-birl ik iç inde ; prthaktvena-ikilemde; bahudha-çeşitlilik 
ic inde; visvatah-mukham-ve evrensel suret içinde. 

CEVİR İ  
Bilgi edinerek fedakarlıkta bulunan diğerleri, tek olarak, çokluk 
içinde ceşitli olarak ve evrensel sureti içinde Yüce Tanrıya ibadet 
ederler. 

ACIKLAMA 
Bu dörtlük bir önceki dörtlükierin özetidir. Tanrı burada Arjuna'ya 
saf Krşr:ı.a şuurunda olanlara ve Krşr:ı.a'dan başka birşey bilmeyenlere 
mahatma dendiğini; fakat tam olarak mahatma konumunda olmasalar 
b i le  ceş it l i  yollardan Krşna'ya ibadet eden d iğer kişi lerin de 
bu lunduğunu anlatmaktadır. Bunlar, zor durumda olanlar, maddi 
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yönden zor durumda olanlar, araştırıcı bir yapıda olanlar v e  bilgi 
edinmekle meşgul olanlar diye betimlenmişlerd i .  Fakat, bunlardan 
daha alcak konumda olanlar vardır ve bunlar da üçe ayrılırlar: ( 1 )  
Yüce Tanrıyla bir olarak kendisine ibadet edenler, ( 2 )  kafasında 
Yüce Tanrının bir suretini yaratıp ona ibadet edenler, ( 3 )  Tanrının 
Yüce Şahsının evrensel  suretini ( visvarüpa) kabul ed ip ona ibadet 
edenler. Bunların icinde en alcak konumda olanlar, kendi lerini 
monist kabul edip, Yüce Tanrıyn11.ş gibi kendilerine ibadet edenlerdir. 
Bu gibi kişiler kend ilerini Yüce Tanrı zannederler. Bu da bir tür 
Tanrıya ibadettir, cünkü bunlar en azından bir maddi vücut değil de 
bir ruh olduklarının farkına varmıslard ır  ve bunu idrak etmek 
önemlid\r. Gayrişahsiyetciler Yüce Tanrıya genellikle bu şekilde ibadet 
ederler. ikinci sıradakiler yarı tanrılara ibadet edenleri kapsar, bunlar, 
hayal lerinde kurdukları her suretin Yüce Tanrının sureti olduğuna 
inanırlar.  Ve ücüncü sıradaki ler, bu maddi evren tezahürünün 
ötesinde olan hicbir şeyi kavrayamıyanlardır.  Evren de Tanrının 
suretlerinden biri olduğu icin, bunlar evreni yüce bir organizma, 
veya varlık olarak kabul edip ona taparlar. 
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ahariı kratur ahaıil yajfıah 
svcıdhaham aham aıısadluım 

mantro 'ham aham evajyam 
aham agnir ahaıil hııtam 

aham-Ben; krarııh-Ved i k  r i tüe l ;  aham-Ben;  yajiıah-smrti 
fedakarlığı; svadha-adak; aham-Ben; aham-Ben; ausadham-şifalı 
ot; nuınrrah-ask ın zikir;  aham-Ben; aham-Ben; eva-kesinlikle; 
ajyam-eri.miş .tereyağı ; aham-Ben ; agnih-ate ş ;  aham-Ben; 
hııtam-sunu . 

CEVİRİ 
Fakat, Ben ritüelim, Ben fedakarlığım, atalara sunulanım, şifalı 
bitkiyim, aşkın zikirim. Ben tereyağıyım, ateşim ve sunuyum. 

ACIKLAMA 
}yotistonuı diye bil inen Vedik fedakarlık da (kurban) Krşna'd ır ve O, 
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smrtide bahsedilen maha-yajnadır. Sadeyağ suretinde bir ilaç olan ve 
Piqloka'yı memnun etmek için sunulan adak ta Kçşna'dır. Bununla 
iliski li olarak zikredilen mantralar da Krsna'dır. Fedakarlık (kurban) 
tö�enlerinde sunulan diğer süt ürünleri de ·Krşı:ıa'dır. Ateş te Kçşı:ıa'dır, 
cünkü ateş beş maddi unsurdan biridir ve Krşr:ıa'nın ayrık enerj isidir. 
Birbaşka deyişle , Vedalar'ın karma-kanda bölümünde önerilen Yedik 
fedakarlıkların hepsi Krşr:ıa'dır.  Veya birbaşka deyişle, Krşr:ıa'ya 
adanmıs hizmet sunanlar Vedalar'da önerilen bütün fedakarlıkları 
yapmış sayılırlar. 
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pitiiham asya jagato 
mata dauı pitiimahah 

vedyariı pavitram omkara 
rk sama yajur eva ca 

pira-baba; aham-Ben;  asya-bunun; jagatah-evren; nUitii-anne; 
clii rti-destekley ic i ;  pitiinıahah-büyük baba ;  vedyam-bilinen; 
pavitram-arıtan; oriı-kara-om hecesi;  rk-Rg Veda; sama-Sama 
Veda; yajuh-Yajur Veda; eva-kesinlikle; ca-ve. 

CEVİRİ 
Ben bu evrenin babasıyım; anasıyım, desteğiyim ve büyük 
babasıyım. Ben bilgi nesnesiyim, arıtıcıyım ve om hecesiyim. Ben 
aynı zamanda �g, Sama ve Yajur Veda'yım. 

ACIKLAMA 
Bu kozmik tezahür ve hareket"ı i ve hareketsiz olan herşey Kçşna'nın 
cncrj isinin ceşitli faal iyetleri tarafından tezahür ettirilmiştir. Maddi 
varoluş iceris inde Krşr:ıa'nın marj inal enerj isinden başka birşey 
olmayan çeşitli  canl ı varlıklarla ceşitli il işkiler kurarız ; prakrtinin 
yaratı lışı altında bunlardan bazıları babamız, anamız, dedemiz, vs. 
olarak ortaya cıkar, fakat aslında bunlar Kçşna'nın öz parçalarıdır. 
Bizim anamız, babamız ,  vs. olarak beliren bu canlı varlıklar aslında 
Krsr:ıa 'dan başka birşey değildir. Burada kullanılan data sözcüğünün 
anlamı "yaratıcı"demektir. Sadece anamız, babamız Krsna'nın öz 
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parçası değil, yaratıcı, büyük anne ve büyük baba, vs. de Krşna'dır.  
Aslında Krşr:ıa'nın öz parcası olan her canlı varlık Krşı::ıa'dır. Bundan 
dolayı ,  bütün Vedalar sadece Krşr:ıa'yı hedef alır. Vedalar aracılğıyla 
bilmek istediğimiz herşey Krşr:ıa'yı anlamak yolunda atılan bir adımdan 
ibarettir. Meşru konumumuzu arıtmamıza yardımcı olan bu konu da 
Krşr:ıa'dır. Aynı şekilde, bütün Yedik ilkeleri anlamaya çalışan canlı 
varlık da Krşna'nın öz parcasıdır ve aynı zamanda Krşr:ıa'dır. Bütün 
Yedik mantrnlarda pranava deniien om hecesi aşkın bir ses titreşimidir 
ve aynı zamanda Krşr:ıa'dır. Ve dört Veda'nın, yani Sama , Yajur, Rg 
ve Atharva Vedalar ' ın bütün i lahilerinde pranava, veya omkara en 
önemli aşkın ses titreşimi olduğu için o da Krşna'dır. 
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1;atir barca prabhuh sakai 

nivasah saranam suhrt 
prabhavah pralayah sthiınariı 

nidhanam bijam avyayam 

gatih-kazanc ; bha11a-yaşat ıc ı ;  prabhııh-Efend i ;  sak.Si-şahit; 
nivasah-ikametgah; saranam-sığınak; sııhrt-en yak ın dost;  
prabhavah-yaratı l ış ;  pralayah-cözülüp dağı lma; sthanam-taban; 
nidhanam---<linlenme yeri;  bijam-tohum; avyayam-bozulmaz. 

CEVİRİ 
Ben kazancım, yaşatıcıyım, efendiyim, şahidim, ikametgahım, 
sığınağım ve en sevgili dostum. Ben yaratılıs ve cözülüp dağı l ışını, 
herşeyin temeliyim, dinlenme yeriyim ve ebedi tohumum. 

ACIKLAMA 
Gati sözcüğü gitmek istediğimiz yer anlamına gelir. Fakat, halk bunu 
b: lmese de en yüce kazanç Krşna'dır. Krşı::ıa'yı bilmeyen kişi yanlış 
yoldadır ve yürüdüğü yolda yaptığı gelişme ya eksiktir ya da yanılıtıcıdır. 
Çeşit l i  yarıtanrıları hedef secen ve zor yöntemleri uygu layarak 
Candraloka, Süryaloka ,  Indraloka, Maharloka, vs. g ibi  ceşitli 
gezegenlere ulaşmaya çalışan bircok kişi vardır. Fakat, bütün bu lokalar, 
veya gezegenler Krşı)a 'nın yarattığı nesneler olarak aynı zamanda 
hem Krşı::ıa'dır hem de değildir. Krşna'nın enerj isinin birer tezahürü 
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olan bu gezegenler de Krşı:ıa'dır, fakat bunlar aslında Krşı:ıa'yı idrak 
etmeye yarayan birer basamak taşıdır. Krşı:ıa'nın çeşitli enerj ilerine 
yaklaşmak, dolayl ı  yoldan Krşı:ıa'ya yaklaşmak demektir. Aslında, 
kişi doğrudan doğruya Krşı:ıa'ya yakl�şmalıdır. Böyle yaparsa zamanını 
ve enerjisini boşa harcamamış olur. Omeğin, eğer bir binanın tepesine 
cıkmak icin asansör varsa kisi neden basamak basamak merdivenlere 
tırmans� ?  Herşey Krşı:ıa'nın enerjisinin üzerine kuruludur, bundan 
dolayı,  Krşı:ıa'nın himayesi olmaksızın hiçbir şey var olmaz. Krşı:ıa en 
yüce yöneticidir, çünkü herşey Ona aittir ve herşey Onun el).erj isiyle 
varolur. Herkesin kalbinde bulunan Krşı:ıa en yüce şahittir. Uzerinde 
yaşad ı ğımız  e vler ,  ü lkeler ve gezegenler de Krşı:ıa'dır.  Krşı:ıa 
hedeflenebilecek en yüce sığınaktır ve bundan dolayı, kişi ya korunmak 
icin, ya da dertlerinden kurtulmak için Krşı:ıa'ya sığınmalıdır. Ve her 
nezaman korunmamız gerekirse bizi koruyacak olanın canlı bir güç 
olması gerektiğini bi lmeliyiz. Krşı:ıa en yüce canlı varlıktır. Krşı:ıa 
yaratı l ışımızın kaynağı ,  veya yüce babamız olduğu için hiçkimse 
Krşna'dan daha iyi bir dost olamaz ve hiçkimse Onun istediği kadar 
bizim iy i l iğimizi  istemez. Krşı:ıa yaratılışın özgün kaynağı ve çözülüp 
dağılmadan sonra u laşılacak en yüce istirahat yeridir. Bu bakımdan, 
Krşna bütün sebeplerin sebebidir. 
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tapamy aham aham varsam 
nigrhnamy utsrjami ca 

amrtam caiva mytyu5 ca 
sad asac caham arjuna 

capami-ısı  vermek ; aham-Ben; aham-Ben;  varşam-yağmur; 
nigrhnami- t u t m a k ; utsrjami- g ö n  d e r m e k ; ca-ve; 
amrtam-ölümsüzlük;  ca-ve ;  eva-kesinlikle ;  mytyuh--ölüm; 
ca-ve ;  sat-ruh ;  asat-madde ;  ca-ve ; aham-Ben; arjuna-Ey 
Arjuna. 

ÇEVİRİ 
Ey Arjuna, Ben ısı veririm ve yağmuru tutar ve gönderirim. Ben 
ölümsüzlüğüm ve Ben aynı zamanda ölümün şahsıyım. Hem ruh, 
hem de madde Bendedir. 
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ACIKLAMA 
Krşna ceşitli enerj ileriyle, elektrik ve güneş aracı l ığıyla ısı ve ışık 
yayar. Yaz mevsiminde gökten yağmurun düsmesini önleyen Krşr:ıa, 
yağmur mevsimi ge lince bol bol yağmur verir. Yaşamımızın süresini 
uzatarak bizi yaşatan Krşr:ıa yaşamımızın sonunda ölüm olarak karşımıza 
cıkar. Krşna'nın bütün bu ceşitli enerj i lerini ana liz edersek, Krşı�a 
icin nıh ve madde arasında bir ayırımın söz konusu olmadığını görürüz , 
veya birbaşka deyişle, O hem maddedir hem de ruhtur diyebiliriz. Bu 
bakımdan, Krşna şuunınun ileri mertebelerine ulaşmış kişiler, herşeyde 
Krşna'yı gördükleri icin ruh ve madde arasında ayırım yapmazlar. 

Krşna hem ruh hem de madde olduğu icin tüm maddi tezahürü 
kapsıyan devasa evrense l suret t� Krşna 'dır ,  ve Vrndavan'daki 
eğlence lerinde flüt calan iki kollu Syamasundara da Tanrının Yüce 
�ahsı Krşna'dır. 
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trai-vidya mam soma-pah pııw-papa 

)1lljı1air iswa svar-gatiıiı prartM)'ante 
tc pıınyam asadya surendra-lokmn 

asnanti divyan divi deva-bogan 

trai-vidyah-üc Veda 'y ı  bi lenler ;  mam-Beni ; soma-pah-soma 
i c k i s i n i  i c e n l e r ; /) Ü t a- a r ı n m ı ş ;  pöpah-günahların; 
yajı1aih-tedakarlıklarla;  isrva-ibadet etmek ; svah-gatim--cennete 
g ı r ı ş ;  P'rarthiıyante-d u a  . e t ;  re-on l a r ;  pı ınyam-erdem l i ;  
Zi.sı'idya-ulaşan; sııra-indra-lndra'nın ; /okam--dünya; asnanti-zevk 
alınak; divyan-göksel ; divi--ceıınette; deva-bogan-ilahların zevkleri. 

CEVİRİ  
Vedalar'ı öğrenenler, soma ickisini icenler ve cennet gezegenlere 
yükselmek isteyenl�r dolaylı yoldan Bana ibadet ederler. Günahsal 
tepkilerden arınıp lndra'nın erdemli cennet gezegeninde doğarak 
tanrısal zevkleri tadarlar. 
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ACIKLAMA 
Burada kullanılan trai-vidyah sözcüğü Sama, Yajur ve Rg Vedalar'a 
işaret eder. Bu üç Veda'yı öğrenen brahmanlara tri-vedi denir. Bu üç 
Veda'dan öğrenilen bilgiye tutkun olan kişi toplumda çok saygı görür. 
Fakat, maalesef bu Vedalar'ı öğrenmekteki yüce amacı bilmeyen birçok 
büyük bilge vardır. Bundan dolayı, Krşna burada Kendisini tri-vedilerin 
yüce hedefi olarak i lan etmektedir. Esas tri-vediler Krşr:ı.a'nın nilüfer 
ayaklarına sığınırlar ve Tanrıyı tatmin etmek için adanmış saf hizmetle 
meşgul olurlar. Adanmış hizmet, Hare Krşr:ı.a mantrasını zikretmekle 
ve Krşr:ı.a'yı gerçekten anlamaya çalışmakla başlar. Maalesef, sadece 
resmi Veda öğrencisi sıfatını taşıyan bazı ları lndra ve Candra gibi 
yarıtanrılara kurbanlar sunmaya daha cok ilgi gösterirler. Yarıtanrılara 
ibadet eden bu gibi kişiler doğanın alçak vasıflarının kirinden arınarak 
Maharloka, Janoloka, Tapoloka,  vs .  g ibi  cennet gezegenlere 
yüksel irler. Bu yüksek gezegen sistemlerine yükselen kişiler, duyularını, 
bu dünyada tatmin ettikle rinden yüzbinlerce kat daha yüksek 
standartlarda tatmin edebi lirler. 
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te taıiı bukwa svarga-lokam visalam 

ksine pımye martya-lokaıiı visanti 
evaıiı trayi-darmam anuprapanna 

gatagataıiı kama-kama lablumte 

te-onlar ; tam-o; buktva-zevk almak; svarga-lokam--cennet; 
visalam-geniş ; kşine-yoru lmak ; punye-erdemli faaliyetlerinin 
s o nu c u ;  martya-lokam-ö 1 ü m 1  ü d ü n y a ;  visanti--düşerler; 
evam-böylece ; trayi-ü ç  Vedalar ' ı n ;  darmam--<loktrinleri; 
anuprapannah-izleyen ; gata-agatam-ölüm ve doğum;  kama
kanulh--duyusal zevkler arzulamak; labhante-ulaşırlar. 

CEVİRİ 
Cennetsel duyu zevklerinin tadını çıkartıp erdemli faaliyetleri�.in 
sonuçların ı  tüketince bu ölümlü gezegene geri dönerler. Uç 
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Veda 'nın ilkelerine bağlanarak duyusal zevk peşinde koşanlar 
doğum ve ölüm döngüsünden kurtulamazlar. 

ACIKLAMA 
Yüksek gezegen sistemlerine terfi eden kişi daha uzun bir yaşamın ve 
yüksek standartlardaki duyusal zevklerin tadını cıkartır, ancak kişinin 
orada ebediyen kalmasına izin verilmez. Işlemiş olduğu sevapların 
meyveleri tükenince kişi tekrar bu dünyaya geri gönderilir. Vedanta
sütra 'da be lirt ildiği gibi ,  b ilgide mükemmelliğe ulaşamamış kişi  
(janmiid)' asya yacah ) ,  veya birbaşka deyişle, tüm sebeplerin sebebi  
olan Krşna 'yı anlıyamıyan kişi yaşamın nihai hedefine ulaşma 
konusunda şaşkınlığa düşer ve yüksek gezegenlere terfi ettikten sonra 
tekrar bu dünyaya geri dönmeye mecbur kalır. Burada anlatı lmak 
istenilen şey, bu yüksek ve akak gezegen sistemleri içerisinde kalanların 
doğum ve ölüm döngüsünden kurtulamadığı gerceğidir. Kişi bunu 
göz önüde tutarak saadet ve bilgi dolu ebedi hayatını yaşamak üzere 
ruhsal dünyaya gitmeli ve dertlerle dolu olan bu maddi varoluşa bir 
daha geri dönmemelidir. 
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anan yas cinwyanto miiıiı 
ye janiih paryupasace 

tesaıiı nit yabhi yuktiiniiın 
yoga-ksemaıiı vahamy aham 

aruınyiih-başka b ir  nesne tanımayan lar ı ;  cinrayanrah-konsantre; 
miim-Bana; ye--{)lanlar; jarıii�-kişiler; paryupö.sate-tam anlamıyla 
i b a d e t  e d e n  1 e r ;  teslim- o n  1 a r ı n ;  nitya--daima; 
rıbhiyuktiiniirn-adanmış l tk  ta sabit leşmiş ;  yoga-gereksinimleri; 
kşemam-korurum; vahiimi-taşmm; aham-Ben. 

CEVİRİ 
Özel bir adanmıslıkla daima ·Bana ibadet edenleri, Benim askın 
suretim üzerinde medi tasyon yapanları yetersiz kald ıkları 
konularda telafi ederim ve sahip oldukları şeyleri muhafaza ederim. 
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Bir an bile Krşı:ıa şuurundan mahrum kalmayan kişi, günün yirmidört 
saati Kfşı:ıa'yı düşünür ve işiterek, zikrederek, hatırlayarak, dua ederek, 
ibadet ederek, Tanrının nilüfer ayaklarına hizmet ederek, diğer 
hizmetlerde bulunarak, dostluklar kurarak ve Tanrıya tamamen teslim 
olarak adanmış hizmetle meşgul olur. Bütün bu faaliyetler çok hayırlıdır 
ve manevi  kudretle doludur, bu faaliyetler adanmış kulun benlik 
idrakini mükemmel kılar ki, kul yegane arzusu olan Yüce Tanrıyla 
beraber olabilme şansına kavuşabilsin. Bu faaliyetleri yapan adanmış 
kul şüphesiz hiçbir zorlukla karşılaşmaksızın Tanrıya yaklaşır. Buna 
yoga denir. Tanrının insafından dolayı böyle bir kul bu maddi yaşam 
durumuna bir daha asla geri dönmez. Burada kullanılan kşema sözcüğü 
Tanrının insaflı koruması ile ilgilidir. Tanrı, yoga vasıtasıyla Krşı:ıa 
şuuruna ulaşması için kuluna yardımcı olur ve kul tam Krşı:ıa şuuruna 
ulaşınca bu dert dolu koşullanmış yaşamın içine düşmemesi için onu 
korur. 
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ye 'py anya-devatii-baktii 
yajante sraddhayö.nvitiih 

te 'pi mô.m eva kaunteya 
yajanty avidhi-pürvakam 

ye-yapanlar; api--<le-da; anya-diğerlerinin; devatii-yarıtanrılar; 
baktö.lı-adanmış k u l l a r ;  yajante-ibadet ederler ; sraddhayô. 
anvitiih-lmanla; te-onlar; api--<le-da; mô.m-Bana; eva-sadece; 
kaunteya-Ey Kunti 'nin oğlu ; yajanti-ibadet ederler;  avidhi
pürvakam-yanlış yoldan. 

CEVİRİ 
Yantannlara adanmıs olanlar �e onlara imanla ibadet edenler aslında 
sadece Bana ibadet etmiş olurlar, fakat onlar bunu yanlış yoldan 
yaparlar, Ey Kunti'nin oğlu. 

ACIKLAMA 
Krşı:ıa burada şunu söylemektedir: "Yarıtanrılara ibadet edenler çok 
zeki olmamakla beraber onların ibadetleri dolaylı yoldan Bana gelir."  
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Örneğin, suyu bitkinin dibine dökmeyip dal ve yapraklarına döken 
kişi ,  bunu yetersiz bilgi sonucunda, veya kuralları belirleyen ilkelere 
uymadan yapar. Aynı şekilde, vücudun çeşitli bölümlerine hizmet 
etmek yiyeceği mideye göndermekle olur.Yarı tanrılar, Yüce Tanrının 
hükümetinde görev yapan çeşitli yönetici ve memurlardır. Kişi, bazı 
müdürlerin, veya memurların koyduğu kanunlara değil, hükümetin 
koymuş olduğu kanunlara uymak zorundadır. Aynı şeki lde , herkes 
sadece Tanrıya ibadet etmelidir. Tanrının çeşitli yönetici ve memurları 
böylece kendiliğinden tatmin ed ilmiş olur. Memur ve yönetici ler 
hükümetin birer temsilc is i  olarak görev yaparlar ve bu memur ve 
yönetici lere rüşvet teklif etmek kanuna aykırıdır. Bu konu, burada 
kullanılan avidhi-pürvakam sözcüğüyle belirtilir .  Birbaşka deyişle, 
Krşna, yarıtanrılara yapı lan gereksiz ibadeti onaylamaz. 
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aharn hi sarva-yajıwnaın 
bokcı'i ca prnbhur eva ca 

na tu nUim abhijananti 
tactvenaws cyavanti re 

aham-Ben; hi-mutlaka; sarva-hepsinin; yajiiı'inam-fedakarlıkları ;  
ookra-zevk alan; ca-ve ; prabhuh-Tanrı ;  eva-de-da;  ca-ve; 
na-<leğil; t u-fa k a t ;  mam-B e n i m ;  abhijcinanri-bilirler; 
cattveıw-gercekte ; atah-bu bakımdan; cyavanti-<lüşer; te--onlar. 

CEVİRİ 
Bütün fedakarlıkların yegane hoşlanıcısı ve efendisi Benim. 
Bundan dolayı, Benim hakiki aşkın doğamı tanımayanlar yoldan 
cıkarlar. 

ACIKLAMA 
Burada acıkca belirtildiği gibi, Yedik literatürde önerilen bircok yaji'ıa 
icraati vardır, fakat aslında bunların hepsi Yüce Tanrıyı tatmin etmek 
içindir .  Yaji1a sözcüğü "Vişnu" anlamına gelir .  Bagavad-gita 'nın 
Ucüncü Bölümünde acıkça belirtildiği gibi, kişi sadece yajiiayı, yani 
Vişı:ıu 'yu tatmin edebilmek amacıyla çalışmalıdır. Vamasrama-dmrna 
olarak bilinen mükemmel insan medeniyeti özellikle Vişnu'yu tatmin 
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e tmek iç ind i r .  Bundan dolayı,  Krşr:ıa bu dört lükte , " Bütün 
fedakarlıkların yüce hoşlanıcısı Benim, çünkü Ben yüce efendiyim" 
demektedir. Bu hakikati bi lmeyen az zeki kişiler bazı geçici kazançlar 
icin yarıtanrılara ibadet ederler. Ve böylece maddi varoluş kapsamında 
kalarak yaşamda arzu lanan hedefe ulaşamazlar. Bununla beraber, 
madd i arzularının tatmin edi lmesini isteyen k işinin, bunun 
gerçekleşmesi iç in Yüce Tanrıya dua etmesi { saf bir adanmışlıkla 
olmasa bi le)  cok daha iyi olur. Kişi böylece arzuladığı sonuçlara 
ulaşabilir. 
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yanr.i deva-vrar.a devan 
piıfn yanti pir.r-vrar.ah 

bütani yanti büteiya 
yanti rruıd-yajino 'pi mam 

yanti-gide r l e r ;  deva-vrar.ah-yarıtanr ı l a ra ibadet  edenle r ;  
devan-yarı tanr ı l a ra ;  piıfn- a t a l ar a ;  yanr.i-giderler; p i t r 
vrar.ah-a talara ibadet edenler; hür.ani-hayaletlere v e  ruhlara ; 
yanti-giderler; büw-ijyah-hayaletlere ve ruhlara ibadet edenler ; 
yemci-giderler;  mat-Benim; yajinah-adanmış kullar; api-fakat; 
marn-Bana. 

CEVİRİ 
Yarı tanrılara ibadet edenle� yarı tanrıların arasında doğarlar, 
atalarına ibadet edenler atalarına giderler, ruhlara ve hayaletlere 
ibadet edenler onların arasında doğarlar, Bana ibadet edenler ise 
Benimle yaşarlar. 

ACIKLAMA 
Kişinin eğer Aya, Güneşe, veya diğer bir gezegene gitme arzusu varsa, 
teknik ismi darsa-paumamasi olarak bilinen yöntemler gibi, bu amaç 
için öneri len bell i  bazı Yedik i lkeleri izleyerek gi tmeyi arzulad ığı 
gezegene gidebi l i r .  Bütün bunlar, Vedalar'ın meyvesel faaliyetler 
bölümünde canlı bir sekilde betimlenir. Vedalar'ın bu bölümü, cesitli 
cennet gezegenlerde ·{maddi evren içerisinde) bulunan yantanrıiara 
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belli bazı yöntemlerle nasıl ibadet edileceğini açıklar. Aynı şekilde, 
kişi bell i  bir yajiuıyı yerine getirerek Pita gezegenlere gidebilir. Yine 
aynı şekilde, kişi birçok hayalet gezegenlere giderek Yakşa, Rakşa, 
veya Pisaca olabilir. Pisaca ibadetine "kara sanatlar", veya "kara büyü" 
denir. Bu kara sanatı icra eden bircok kisi bunun manevi bir bilim 
olduğunu zanneder, fakat a�l ınd� bu g.ibi faaliyetler tamamiyle 
maddidir. Aynı şekilde, sadece Tanrının Yüce Şahsına ibadet eden 
adanmış saf bir kul şüphesiz Vaikur:ı.çha, veya Krşr:ı.aloka'ya gider. Bu 
önemli dörtlükten kolayca anlaşılacağı gibi, kişi eğer yarıtanrılara 
ibadet ederse cennet gezegenlere gider, veya Pitalara ibadet ederse 
Pita gezegenlere gider, eğer kara sanatlarla (büyü ) uğraşırsa hayalet 
gezegenlere gider, adanmış saf ku llar ise Krşna, veya Vişr:ı.u 'nun 
gezegenine gider. Ne yazık ki ,  Krşna, veya Vişr:ı.u 'nun yaşad ığı bu 
yüce gezegenler hakkında bircok kişi hicbir şey bilmezler ve bunu 
bilmedikleri icin yoldan cıkarlar. Gayrişahsiyetçiler bile brahmajyotiden 
ayrılırlar (düşerler ) .  Bu bakımdan, Krşr:ı.a şuurlanışı hareketi ,  sadece 
Hare Krşna manrrnsını zikreden kişinin bu yaşamında mükemmelliğe 
ulasarak evine ve tekrar Tanrıya geri dönebileceğini tüm insanlığa 
duyurmaya calışmaktadır. 
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patraıiı pııspaıiı palaın wyaın 
yo me bakt)'iİ prayacchati 

tad aluııiı bhakry-upahrtanı 
asnami prayatiitmanah 

patrnm-yaprak; pıışpam-cicek; palam-meyva; toyam--su; yah-her 
kim; me-Bana; baktya-adanmışlıkla; prayacchati-sunar; tat-o; 
aham-1 ;  bhakti-ııpahrtam-offered in devotion; a.Sniimi-kabul; 
prayata-atmanalı-saf şuurlu birisinden. 

CEVİRİ 
Eğer birisi Bana aşk ve ada�mışlıkla bir yaprak, bir ciçek, bir 
meyva, veya su sunarsa kabul ederim. 

ACIKLAMA 
Ebedi mutluluk için , daimi saadet dolu olan yere ulaşmak icin Tanrının 
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aşkın aşk hizmetiyle meşgul olmak, yani Krşl).a şuurunda olmak zeki 
insanlar için çok önemlidir. Böyle şahane bir sonuca ulaşmak çok 
kolaydır ve hiçbir nitel ik gerektirmeksizin en fakir kişi tarafından 
bile uygulanabilir. Bununla ilgili olarak aranan yegane nitelik Tanrıya 
adanmış bir kul olmaktır. Kişinin ne olduğu, veya nerede olduğu hiç 
önemli değildir. Bu yöntem o kadar kolaydır ki, bir yaprak, su, veya 
meyva bile ulvi bir aşkla Yüce Tanrıya sunulabilir. Bundan dolayı,  
hiçkimse Krşl).a şuurundan men edilemez, çünkü Krşl).a şuuru çok 
kolaydır ve evrenseldir. Bu basit yöntemle Krşl).a şuurunda olmayı ve 
böylece ebediyet, saadet ve bilginin en yüce mükemmelliğine ulaşmayı 
istemiyen kişi ahmaktır. Krşl).a sadece Kendisine aşkla yapılan bir 
hizmeti kabul eder. KrŞl).a, Kendisine adanmış saf bir kulunun sunduğu 
küçük bir ç içeği bile kabul eder. O, adanmamış kişilerin Kendisine 
birşey sunmasını istemez. Onun hiçbirşeye ihtiyacı yoktur, çünkü O, 
Kendi Kendisine yeter, bununla beraber O, aşk ve muhabbet alış 
verisinde bulunarak adanmıs kulunun sunduklarını kabul eder. Krsna 
şuurunun gelişt iri lmesi yaşamdaki en yüce mükemmelliktir. Bakti, 
veya adanmış hizmetin, Krşl).a'ya yaklaşmak için yegane yol olduğunu 
belirtmek için bakti sözcüğü bu dörtlükte iki kere kullanılmıştır . 
Brahman olmak, bilge olmak, çok zengin birisi olmak, veya büyük bir 
filozof olmak gibi başka herhangibir durumda olmak, Krşl).a'run yapılan 
sunuyu kabul etmesini sağlamaz. Baktinin temel i lkesi olmaksızın 
hiçbirşey Tanrıyı, birisinin sunduğu birşeyi kabul etmeye razı edemez. 
Bakti asla nedensel değildir. Bu yöntem ebedidir. Doğrudan doğruya 
mutlak bütüne yapılan bir hizmet hareketidir. 

Burada, Krşl).a Kendisinin yegane hoşlanıcı olduğunu, ilk Tanrı 
olduğunu açıklayarak Kendisine ne gibi fedakarlıkların sunulmasını 
arzuladığını belirtmektedir. Arınmak ve yaşamın gayesine ulaşmak 
(Tanrıya sunulan aşkın aşk hizmeti ) için Yüce Tanrıya adanmış 
hizmetle meşgul olmak isterse , o kişi Tanrının kendisinden neyi 
istediğini bulmalıdır. Krşl).a'yı seven kişi Ona istediği herşeyi verir ve 
arzu edilmeyen istenmiyen birşeyi sunmaktan kaçınır. Et, balık ve 
yumurta Krşl).a'ya sunulmaz. O, bu gibi şeylerin Kendisine sunulmasını 
isteseydi bunu belirtirdi. Burada açıkça belirttiğine göre yaprak, meyva, 
cicek, ve su Ona sunulabilir ve o da bunu kabul eder. Bundan 
dolayı, Onun et ,  balık ve yumurtayı kabul etmeyeceğini çok iyi 
bilmel iyiz. Sebze, tahıl ,  meyva, süt ve su insanlar için en uygun 
yiyeceklerdir ve bu yiyecekler burada Rab KrŞl).a'run Kendisi tarafından 
tavsiye edilmektedir. Bunlardan başka, yenilmiş olan hiçbirşeyi kabul 
etmeyeceği icin Ona sunamayız. Eğer bu gibi yiyecekleri Ona sunarsak 
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aşk ve adanmışlık seviyesinde hareket etmemiş oluruz. 
Sadece fedakarlıktan arta kalanın arıtı ldığı ve yaşamda ilerlemek 

ve maddi  yaşamın kıskaçlar
.
ından kurtulmak isteyenler tarafından 

yoğaltı lmaya uygun olduğu, Ucüncü Bölümün Onücüncü maddesinde 
Sri Krşna tarafından anlatı !maktaydı .  Aynı dörtlükte, yiyeceklerini 
sunmayanlarm sadece günah yedikleri de belirtilmişti. Birbaşka deyişle, 
onların her lokması, maddi doğanın kannaşıklığı icinde daha derinlere 
batmalarına sebep olur. Fakat ,  güzel ve basit vej eteryan yemekler 
yapıp, bunları Rab Krşna'nın Mürtis i , veya resminin önüne koyarak 
secde edip kabul etmesi icin Tanrıya dua etmek ve Tanrıya sunulan 
bu y iyecek ler i  yemek,  kisinin yaşamda sarsılmadan i lerlemesine, 
vücudunun arınmasına ve daha acık düşünmeyi sağlayan hassas beyin 
dokularının oluşmasına sebep olur. Buradaki en önemli nokta, böyle 
bir sununun aşk ile yapı lmasıdır. Krşna herşeyin sahibi olduğu icin, 
yiyeceğe iht iyacı yoktur, fakat Onu o yönde sevindirmeyi arzu eden 
kulunun sunusunu kabul eder. Yemeği hazırlarken, servis yaparken 
ve sunarken d ikkat edi lecek en önemli unsur bütün bunların Tanrı 
aşkıyla yapı lmasıdır. 

Mutlak Hakikatin duyulardan yoksun olduğu fikrinde ısrar eden 
gayrişahsiyetci ler icin Bagavad-gita 'nın bu dörtlüğü hiçbirşey ifade 
etmez .  Onlara  göre bu, ya Bagavad-gita 'yı  anlatan Krşna 'nın 
dünyevi liğine bir  del i ldir, ya da mecazi bir  anlam taşımaktadır. Fakat, 
asl ında Yüce Rab Krşna 'nın duyuları vard ır ve Onun 9uyularının 
herbiri d iğer herhangibir duyusunun görevini yapabilir. Omeğin, O, 
gözleriyle tadabi l ir, kulaklarıyla görebilir, vs. Bu ise Krşna'nın mutlak 
olduğunun ispatıd ır. Yed inci Bölümde Krşna tarafından acıklandığı 
gibi , O, canlı varl ıkları maddi doğaya döller. Onun maddi doğaya bir 
hakış atmasıy la bu işlem olup biter. Bu durumda, adanmış kulun 
Ona yiyecek sunarken söylediği ask dolu sözleri Onun duyması, yemesi 
ve asl ında tatmasıyla tamamen özdeştir. Bu nokta önemlidir :  O, 
mutlak konumda olduğu icin Onun işitmesi , yemesiyle ve tatmasıyla 
tamamen özdeştir. Yüce Mutlak Hakikatin yemek yiyebi leceğini ve 
hı ından zevk al ::ıbi leceğini, Krşna'yı Onun Kendisini tasvir ettiği gibi 
ve yorum yapmaksızın kabul eden adanmış kullar anlıyabilirler sadece. 
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yat karoşi yad a5nasi 
yailuhoşi dadö.si yat 

yat tapas yasi kaunteya 
tat kurusva mad,arpanam 

483 

yat-her ne; karoşi-yaparsan; yat-her ne; a.Snasi-yersen; yat-her 
ne ; juhosi-sunarsan; dadö.si-verirsen; yat-her ne ; yat-her ne ; 
capas yasi--<;:ilelere katlanırsan; kaunteya-Ey Kunti'nin oğlu ;  tat-o; 
kuruşva-yap; mat-Bana; arpanam-sunu olarak. 

CEVİRİ 
Ey Kunti'nin oğlu, her ne yaparsan, her ne yersen, her ne sunarsan, 
veya verirsen ve her ne fedakarlıkta bulunursan bütün bunları 
Bana sunarak yap. 

ACIKLAMA 
Her durumda Krşna 'yı unutmayacak şekilde yaşamak herkesin 
görevidir. H erkes ruhunu ve vücudunu bir arada tutabilmek için 
calışmak zorundadır ve Krşı:ıa'nm burada tavsiye ettiği gibi, kişi Onun 
icin çal ışmalıdır. Herkes yaşamak için birşeyler yemek zorundadır, 
bundan dolayı kişi, Krşna'ya sunulmuş yiyecek arttklanm yemelidir. 
Her medeni insan bazı dini, veya geleneksel törenler yapmalıdır, 
bütün bunları " Benim için yapm" d iyerek Krşr:ıa bize tavsiyede 
bulunmaktadır. Herkesin yardım amacıyla birilerine birşeyler verme 
eğilimi vardır ;  Krşr:ıa bu konuda "Bana verin" demektedir. Bunun 
anlamı ise kazanılan paranm Tannya hizmet amacıyla kullanılmasıdır. 
Günümüzde insanlar bu çağ icin uygun olmayan bazı meditasyon 
yöntemlerine rağbet etmektedirler, fakat kişi, eğer bütün gün Hare 
Krşna mantrasım zikrederse , Bagavad,gita'nm Altmcı Bölümünde 
belirtildiği gibi en büyük meditasyoncu ve en büyük yogi konumuna 
ulasır. 
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subhasubha,palair evariı 
mokşyase kamıa,bandluınaih 
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sannyasa-yoga-yuktiitmii 

vimukto mam upaisyasi 

9. 28 

subha-ha y ı r l ı d a n ;  a5ubha-v e  h a y ı r s ı z ;  pa/aih-sonuçlar; 
evam-böylece ; moksyase-özgür olacaksın; kanna---<;alışmanın; 
bandluınaih-esaretten; sannyasa-feragat in;  yoga-yoga; y ukta� 
atnuı-ak ı l  sabit leşmiş o larak ; vimuktah-özgür ;  miinı-Bana; 
upaişyasi-ulaşacaksın. 

CEVİRİ 
Calışmanın esaretinden ve yapılan çalışmanın hayırlı ve hayırsız 
sonuçlarından kişi bu yolla kurtulabilir. Bu feragat ilkesi icinde, 
aklın Bende sabitleşmiş olarak özgürlüğünü kazanacak ve Bana 
döneceksin. 

ACIKLAMA 
Yüce idare a ltında Krşı::ı.a şuuruyla hareket eden k işiye yukta denir. 
Bunun teknik adı yukta�vairagyadır .  Bu konu Rüpa Gosvami 
tarafından şöyle izah edilir: 

anö.saktas)•a vişayan 
yatharham upayunjatah 

nirbandhah krsna�sambandhe 
yuktam vai�agyam ucyate 

( Bakti�asamrta�sindhu 2 . 255 )  

Rüpa Gosvami'nin dediği gib i ,  bu maddi dünyada yaşadıkça hareket 
etmek zorundayız, hareket etmeyi durduramayız. Bundan dolayı, eğer 
hareket yapıl ır ve meyveleri Krşı::ı.a'ya sunulursa buna yukta�vairiigya 
denir. Aslında feragat halinde bulunan bu gibi faaliyetler aklın aynasını 
temizler ve manevi idrak yolunda i lerleyen bir aktör olarak , k iş i  
sonunda Tanrının Yüce Şahsına tamamen teslim olur. Kişi böylece 
sonunda özgürlüğüne kavuşur ve bu özgürlüğün niteliği belirlenmiştir. 
Kiş i  bu özgürlüğe kavuşunca brahmajyoti i le  bir olmaz, fakat Yüce 
Tanrının gezegenine gider. Krşna, burada acıkça belirttiği gibi, marn 
upaişyasi, yani "Bana döneceksin" demektedir. Ozgürlüğün beş safhası 
vardır ve burada belirtildiği gibi, hayatını Yüce Tanrının idaresi altında 
gec i ren adanmış kiş i ,  vücudunu terkettikten sonra Tanrıya geri 
dönebilecek ve Yüce Tanrıya doğrudan doğruya hizmet edebi lecek 
konumdadır. 
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Sadece i lg i  duymakla kalmayıp aynı zamanda yaşamını Tanrıya 
hizmet etmeye adamış kişi aslında sannyii.sidir. Kend is ini her zaman 
bir ebedi hizmetçi olarak gören kişi Tanrının yüce iradesine bağlıdır. 
Böyle bir insan her ne yaparsa yapsın Tanrının yararına yapar. Her 
ne harekette bulunursa bulunsun, bunu Tanrıya hizmet olarak yapar. 
Bu kişi ,  meyvesel faal iyetlere ve Vedalar'da bahsedi len belirlenmiş 
görevlere d ikkatini ciddi bir şeki lde vermez. Vedalar'da bahsedilen 
belirlenmiş görevleri yerine getirmek sıradan beşerler için mecburidir, 
fakat tamamen Tanrı ya hizmet etmekle meşgu 1 olan adanmış saf bir 
ku l, bazen bu bel ir lenmiş Yedik  görevleri yapmıyor görünse bile 
aslında öyle değildir. 

Bundan dolayı, Vaişnava otorite leri ,  adanmış saf bir kulun plan 
ve faal i yetlerinin en zeki kiş i  tarafından b i le anlaşılamıyacağmı 
belirtmişlerdir, (tanra vakya, kriya, mudra vijneha na bujhaya (Çaitanya
caritiimrta, Madhya 23.39). Tanrıya nasıl hizmet edebileceğini düşünen 
ve planl ıyan kişi tamamen özgür olarak görülür ve gelecekte de evine 
ve Tanrıya  ger i  döneceği garantid ir .  Tıpkı, Krşı:ıa'nın bütün 
eleştirilerin üzerinde bulunması gibi, böyle bir insan da bütün maddi 
eleştirilerin üzerinde yer alır. 
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samo ham sarva-butesu 
na rne dveşyo 'sti na priyah 

ye bajanti tu marn baktya 
mayi te teşıt capy aham 

samah-esit davranmak; aham-Ben;  san;a-bütesu-bütün canl ı  
varlıklara ; na-hiçkimse; me-Bana; dveşyah-nefret ; asti---dır-dir ;  
na-ne de; pıiyah-sevgi l i ;  ye-yapanlar; bajanti-aşkın hizmette 
b u  1 u n u  r ;  tu- fa k a t ;  miim- B a n a ;  baktya-adanmışlıkla; 
mayi-Bend e ;  te-bu g ib i  k i ş i l e r ;  teşu-onlard a ;  ca---de-da; 
api-kesinlikle; aham-Ben. 

CEVİRİ 
Ben ne kimseye haset ederim; ne de birisine karşı ayırım yaparım. 
Ben herkese eşit davranırım. Fakat, her kim adanmışlık içinde 
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Bana hizmet ederse, o kisi Bendedir ve Benim dostumdur ve Ben 
de onun dostuyumdur. . 

ACIKLAMA 
Kçşna eğer herkese eşit gözle bakıyorsa ve hickimse Onun özel dostu 
değilse, Ona aşkın hizmet vermekle daima meşgul olan adanmış kullara 
neden özel bir i lg i  gösterd iği sorusu burada akla gelebilir . Fakat, bu 
bir kayırma değil doğal birşeyd ir. Bu maddi dünyadaki herkes biraz 
yardımsever olabi l ir ,  fakat herkes kendi cocuklarına öze l  b ir  ilgi 
gösterir. Tanrının dediğine göre, her ne suret icinde olursa olsun 
her canlı varlık Onun cocuğudur ve O, herkese yasam icin gereksinim 
duyduğu şeyleri cömertçe verir. O, tıpkı , kaya , toprak, veya deniz 
ayırımı yapmaksızın hertarafa yağmur yağdıran bir bulut gibidir. Fakat 
O, adanmış kullarına özel bir i lgi gösterir.Bu gibi adanmış kullardan 
burada, "Onlar daima Krsna suurunda olduklarından daima Krsna'nın 
aşkınlığı i le doludurlar" 'diye bahsedilmektedir. "Krşna şuuru'"deyimi , 
bu şuura sah ip  olanların, hal ihazırda Onda olan ( yaşayan) aşkın 
kişiler olduklarını bel irtir. Tanrı, burada acıkca, ma)•i te , yani "Onlar 
Bended ir" demektedir. Sonucta, doğal olarak Tanrı da onlardad ır. 
Bu, karşılıklı bir durumdur. Bu durum, aynı zamanda şu sözlerle izah 
edilir: ye yathii mariı prapadyante taıiıs tathaiva bajamy aham: "Her kim 
Bana teslim olursa, teslim oluşuyla orantılı olarak onu himaye ederim." 
Tanrı i le  kul arasında askın bir mübadele mevcuttur, cünkü hem 
Tanrı hem de adanmış. kul b i l incl idir .  Elmas, a l t ın .bir yüzüğe 
yerleştirild iği zaman güzel görür,ür. Cünkü, elmas altını yüceltir ve 
altın da elması yüceltir. Tanrı ve canlı varlık ebediyen parlar ve canlı 
varlık Yüce Tanrının hizmetine gird iği zaman altına benzer. Tanrı 
da elmasa benzer ve bu kombinasyon çok güzeldir. Saf duruma ulaşmıs 
canlı varlıklara adanmıs kul denir. Yüce Tanrı adanmıs ku llarına 
adanır. Eğer adanmış kul .i le Tanrı arasındaki bu karşılıkiı iİ işki yoksa, 
o zaman şahsiyetci felsefe de olmaz. Gayrişahsi felsefede Yüce Tanrı 
i le  canlı varlık arasında karşı l ıkl ı  bir i l işki yoktur, fakat bu i l işki 
şahsiyetçi felsefede vardır. 

Buna örnek olarak, Tanrı bir di lek ağacına benzeti l ir ve kul bu 
d i lek ağacından her ne isterse Tanrı verir. Fakat buradaki izah daha 
ac ıkt ı r .  Tanrı burada ,  adanmış ku l lar ın a  ay ır ım yapt ığın ı 
söylemektedir .  Bu ayrıca lık, Tanrının özel insafının ( rahmetinin) 
adanmıs kul ları üzerinde tecelli etmesidir. Tanrının bu mübadelesinin 
kamuı k�unları altında olmadığı iyi bilinmelidir. Bu durum, Tanrının 
ve adanmış kullarının icinde işlev gördüğü aşkın bir durumdur. Tanrıya 
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adanmış hizmet sadece bu maddi dünyaya ait bir faal iyet değildir; bu 
faal iyet, ebediyet, saadet ve bilginin hüküm sürdüğü nıhsal dünyanın 
bir parçasıdır. 
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api cet su,durikiiro 
bajate miim ananya,bak 

sadhur eva sa mantavyah 
samyag vyavasito hi sah 

api-bile ; ce r-eğer; su,durikarah-en iğrenç hareketleri yapan; 
bajare-adanmış h izmetle meşgu l olursa; miim-Bana; ananya, 
bak-sapmaks ı z ın ;  sadhuh- e rm i ş ;  eva-kesinlikle; s a �-o; 
nuıntaV)·ah- o 1 a r a k  g ö r ü  1 m e 1 i d i r ; samyak-tamamen; 
vyavasitah-kararlı l ık içinde; hi-kesinlikle; sah-o. 

CEVİRİ  
Adanmış hizmetle meşgul olan kişi, en iğrenç hareketleri yapsa 
bile ona kutsal insan gözüyle bakılmalıdır, cünkü o, kararlılık 
icindedir. 

ACIKLAMA 
Bu dörtlükte kul lanılan su,du;·acarah sözcüğü özel bir önem taşır ve 
bu konu iyi anlaşılmalıdır. Koşul lanmış canlı varlığın yaptığı iki çeşit 
faaliyet vardır: bunlardan biri şartlı hareket, diğeri ise meşnı harekettir. 
Vücudu korumak, veya toplumun ve devletin kurallarına uymakla 
i lg i l i  olan faal iyetler adanmış kişi ler icin bile koşul lanmış yaşamla 
i lgi l i  faaliyetlerd ir ve bu gibi faaliyetler şartl ı  hareketlerdir. Bunun 
yanısıra ruhsal doğasının tamamiyle bil incinde olan ve Krşna şuuru, 
veya Tanrıya adanmış hizmetle meşgul olan canlı varlığın hareketleri 
aşkın hareketlerdir. Bu gibi faaliyetler, canlı varlığın meşnı konumunda 
yaptığı aşkın hareketlerdir  ve bunun teknik adı adanmış h izmettir. 
Koşullanmış durumda, adanmış hizmet ve şartl ı hizmet, vücutla ilgili 
olarak bazen birbirlerine paralel olabilirler. Fakat yine de, bu faaliyetler 
bazen birbirlerinin karşıtı da olabi lir. Adanmış kişi sağlığını bozacak 
birşey yapmamaya mümkün olduğu kadar d ikkat eder. Çünkü, 
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faa l iyetlerindeki mükemmell iğin, Krşna şuurunda yaptığı idrakin 
ge lişmesine bağlı olduğunu gayet iyi bi l ir. Bununla beraber, Krşı:ıa 
suurundaki bir şahıs, bazen sosyal ve politik bakımdan iğrene olarak 
nitelendiri len bir  harekette bu lunabi l ir. Fakat, bu gecici  düşüş o 
kişiyi yetkisiz kılmaz. Srimad-Bagavatam'da belirtild iğine göre, düşen 
(yoldan cıkan) kişi eğer hala bütün kalbiyle Yüce Tanrıya adanmış 
hizmetle meşgul oluyorsa, onun kalbinde bulunan Tanrı onu arıtır 
ve onun yapmış olduğu bu iğrene hareketi affeder. Maddi kirlenme 
cok güdü olduğundan, tamamen Tanrıya hizmet etmekle meşgu l 
olan bir  yogi bi le bazen baştan c ıkabil ir, fakat Krşna şuuru o kadar 
güdüdür ki  bu gibi geç ic i  baştan çıkışları bir an önce telafi eder. 
Bundan dolay ı ,  adanmış hizmet yöntemi daima başarıya u laşır .  
Hickimse kazara yoldan cıkmıs bir adanmış kul ile alay etmemelidir, 
cünkü gelecek dörtlükte acıklanacağı gibi, adanmış kul Krşna şuuruna 
geri döner dönmez bu gecici düşüş son bulur. 

Bundan dolayı ,  Krşna şuurunda olan ve büyük bir karar l ı l ıkla 
Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, 
Hare R�ma, Rama R�ma, H��e Har

.
e'yi z ikreden kişi ,  bir kaza, veya 

tesadüf sonucu yoldan cıkmış olsa bile aşkın platformda olarak kabul 
edi lmelidir. Burada kul lanı lan ve "O kutsaldır" anlamına gelen sadhur 
eva sözcüğü önemlidir. Kazara yoldan çıkan bir adanmış kul i le alay 
etmemeleri, kazara yoldan cıkmış olsa bi le ona kutsal insan gözüyle 
bakmaları icin adanmamış beşerler burada uyarı lmaktadır. Ve burada 
kullanılan mancavyah sözcüğü de önemlidir. Kişi, eğer bu kurala uymaz 
ve kazara yoldan çıkmış olan bir adanmış kul i le alay ederse, o zaman 
Yüce Tanrının emrine itaat etmiyor demektir. Adanmış kulun yegane 
nitel iği , korkusuzca ve özel olarak adanmış hizmetle meşgul olmasıdır. 
Nrsirnha Purana 'da şu aeıklama yapılır: 

bagavati ca harav ananya cetlı 
bhrsa-malino 'pi viraj ate manuşyah 

na hi sasa-kalusa-cchabih kadacit 
rimira-parabhavaram �pairi candrah 

Bunun anlamı sudur: kişi, Tanrıya adanmış hizmetle tamamen meşgul 
olsa bile bazen iğrene hareketlerde bulunduğu görülebilir; bu faaliyetler 
ayın yüzeyinde görülen lekeler gibidir. Bu lekeler ay ışığının yayı lmasına 
engel oluşturmazlar. Aynı seki lde, adanmış kişinin kutsal karakterden 
geçici olarak düsmesi onu iğrene bir insan haline sokmaz . 

Kiş i  bunu yanlış anl ıyarak, aşkın adanmış hizmetteki adanmış 
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kulun her türlü iğrene faaliyette bulunabileceğini zannetmemel idir; 
cünkü bu dörtlük sadece maddi bağlantıların gücü tarafından kazara 
yoldan çıkmakla i lgilidir. Adanmış hizmet, yanıltıcı enerjiye karşı az 
cok bir savaş ilan etmek gibidir. Kişi yanıltıcı enerj iye karşı savaşacak 
güçte değilse, o zaman kazara yoldan ç ıkabilir. Fakat, kişi yeterince 
güçlü ise ,  biraz önce anlattığımız bu yoldan çıkışlara hedef olmaz. 
Hiçkimse bu dörtlükten yararlanmaya kalkışarak saçmalayıp sonra da 
adanmış b ir kul olduğunu düşünmemel idir. Kişi, eğer adanmış hizmet 
vasıtasıyla karakterini geliştirmezse o zaman yüksek bir adanmışlık 
seviyesinde olmadığı anlaşılır. 

3 1  
ımt � cn:ITfırr -��4"0ıf .. a f.:ı�ı"0Rf ı 
� 'ilRı\1114'� .., 1)- �: ı;ıırr� i l � 9 1 1 

ksiprariı bavati darmiitmii 
sa.SVac-cantiriı nigacchati 

kaunteya pratijanihi 
na me baktah prana5yati 

ksipram-ç o k  y ak ı nd a ;  bavati-ol u r ;  darma-atma--dürüst; 
sa.SVat-santim-d a i m i  b a r ı ş ;  nigacchati-ula ş ı r ;  kaunteya-Ey 
Kunti 'nin oğl u ;  pratijanihi-i lan etmek ;  na-as la ;  me-Bana; 
baktah-adanmış kul ;  prana5yati-mahvolmaz. 

CEVİR İ 
O, cabucak dürüstlüğe döner .ve daimi barışa ulaşır. Ey Kunti'nin 
oğlu, pervasızca açıklarım ki , Bana adanmış kul asla mahvolmaz. 

AClKLAMA 
Bu konu yanlış anlaşılmamalıd�r. Yedinci Bölümde Tannnın söylediği 
gibi, zararlı  faal iyetlerle meşgul olan kişi Tanrıya adanmış bir kul 
olamaz . Tanrıya adanmamış kişinin iyi nitelikleri yoktur. Kişi nasıl 
olur da ( kazara veya bilerek) hem iğrenç faaliyetlerle meşgul olup, 
hem de adanmış saf bir kul olabil ir?  sorusu burada aklımıza gelebilir .  
Kişi bu soruyu sormakta haklıdır. Yedinci Bölümde belirtildiği gibi, 
Tanrıya adanmış hizmete asla yanaşmayan bu a lçaklar, Srimad
Bagavatam'da bel irtildiği gibi, iyi niteliklere sahip değildirler. Genel 
olarak dokuz çeşit adanmışlık faaliyetiyle meşgul olan adanmış kul 
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bütün maddi pis l ikler i  kalbinden temizlemekle meşgu ldür. O, 
Tanrının Yüce Şahsını kalbinde duyumsar ve böylece bütün günahsa! 
pisl ikler kendi liğinden temizlenip gider. Sürekli olarak Yüce Tanrıyı 
düşünmek insanı doğal olarak saf bir hale getirir. Vedalar'a göre, kişi 
eğer yüce konumdan düşerse kend isini arı tmak için bazı ritüelleri 
yerine getirmel id i r. Fakat burada öyle birşey söz konusu değildir, 
cünkü arıtıcı yöntem kişinin daima Tanrıyı hatırlamasına bağlıd ır. 
Bundan dolayı ,  kiş i ,  Hare Krsı:ı.a, Hare Krşna, Krşı)a Krşı:ı.a, Hare 
Hare / Hare Rama, Hare Rama.,. Rama Rama, Hare Hare'yi zikretmelidir. 
Bu zikir kişinin kazara yoldan çıkmasına engel olur. Ve kişi böylece 
her türlü maddi kirlenmeden sürekl i  özgür olur. 

3 2  
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maıiı hi partha vyapasrit )'a 
)'e 'pi syııh papa-yonayah 

striyo vaisyas tatha südras 
te 'pi yanti paraıiı gacim 

mam- Be n i m ;  hi-kes in l ik l e ;  panha--Ey Pnha 'n ın  oğ l u ;  
vyapasıitya-özell ikle sığınanlar ; ye-yapanlar; api-<le-da; syuh-ler; 
papa-yonayah-düşük a i lede doğmuş olan;  s tri yah-kadınlar; 
misyah-iş adamları ;  tarha-de-da; südralı-düşiik sınıf insanlar; te 
api---0nlar bile; yanti-gider; param-yüceliğe ; gatim-hedefe. 

CEVİRİ  
Ey Prtha'nın oğlu, Bana sığınanlar düşük seviyede [kadınlar, 
vaisyalar ( tüccarlar) ,  ve südralar ( işciler) ]  olsalar bile yüce hedefe 
ulaşabilirler. 

ACIKLAMA 
Yüce Tanrı tarafından burada acıkça belirtildiği gibi, adanmıs hizmette 
üst ve a l t  s ınıflar arasında bir ayırım yapılmaz. Bu gibi ayırımlar 
maddi kavramlar ic in gecerlidir, fakat Tanrıya adanmış, veya aşkın 
hizmetle meşgul olan kişi ler arasında böyle bir ayırım yapılmaz. Yüce 
hedefe u laşmaya çalışan herkes buna uygundur. Sıinuıd-Bagavatam'da 
( 2 .4 . 1 8 )  belirtildiği gibi, en alt s ınıf olan candiilalar (köpek yiyiciler) 
bile adanmış saf bir kulla beraber olurlarsa arınabi lirler. Demek ki ,  
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<ıdanmış hizmet ve adanmış saf bir kulun rehberliği o kadar güdüdür 
ki ,  beşeriyetin alt ve üst sınıfları arasmda hicbir ayırım yapılmaz; bu 
yola herkes girebilir .  Adanmış saf bir kula sığınan en sıradan adam 
hi le  uygun bir yolla arıtı labilir .  Erdem hali ( brahmanlar, yani zeki 
sınıO ,  ihtiras hali  (ksatriyalar, yani yöneticiler) , ihtiras ve cehalet 
h<ıl inin karışımı ( vaisyalar, yani tüccarlar ) ,  ve cehalet hal i ( südralar, 
yani işçiler) olmak üzere insan toplumu maddi doğanm çeşitli hallerine 
göre sınıflandırıl ır .  Bu sınıfların da altında olanlara cançlalalar denir 
ve bunlar günahkar ai lelerde dünyaya gel irler. Bu günahkar aile lerde 
doğanların dostlukları üst sınıflar tarafından genellikle kabul edilmez. 
Fakat, adanmış hizmet o kadar güçlüdür ki, Yüce Tanrıya adanmış 
saf bir kul ,  alt sınıfa ait bu insanları yaşamdaki en yüce mükemmell iğe 
u laştırabilir .  Bu durum sadece Krşı:ı.a'ya sığınma hal inde mümkün 
olabilir. Burada kul lanılan vyapasritya sözcüğünün işaret ettiği gibi, 
k işi tamamen Krşı:ı.a'ya sığınmalıdır. Kişi böylece, büyük jı1aniler ve 
büyük yogilerden daha yüksek bir mertebeye ulaşabil ir. 

3 3  
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kim punar brahmaniih punya 

bakta rajarşayas tatha 
anityam asukham lokam 

imam prapya bajasva marn 

kim-ne k a d a r ;  pwwlı-tekra r ;  bralımanalı-brahmanlar; 
/nmyöh-<lürüst; bakrah-adanmış kullar; raja-rşayalı-tanrısal krallar; 
tarha-d e - d a ;  anityam-g e c ı c ı ;  asukham-d ert l e r l e  do lu ; 
/okmn-gezegen ; imam-bu ;  prapya-kazanç ; bajasva-adanmış 
hizmetle meşgul ol ;  marn-Bana. 

CEVİRİ  
Dürüst brahmanlar, adanmıs°Iar ve kutsal krallar icin bu durum 
daha ne kadar sürecek? Madem ki bu fani ve dert dolu dünyaya 
geldin, Bana adanmış ask hizmetiyle meşgul ol. 

ACIKLAMA 
Bu maddi dünyada insanlar sı�ıflara ayrıl ırlar ve bu dünya hiçkirnse 
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için mutluluk dolu bir yer değildir. Burada acıkça be lirtildiği gibi :  
anityam asukhariı lokam , yani "Bu dünya fanidir ve dertlerle doludur." 
Bazı filozoflar, öze l l ikle Maya.vadi filozoflar bu dünyanın sahte 
olduğunu iddia ederler, fakat Bagavad-gita'da belirtildiği gibi, bu dünya 
sahte değil  fanidir. Sahte i le fani arasında fark vardır. Bu dünya 
fanidir ( geçicidir) , fakat ebedi olan birbaşka dünya vardır. Bu dünya 
dertlerle doludur, fakat öbür dünya ebedidir ve saadet doludur. 

Arjuna kutsal bir kral iyet a ilesinde dünyaya gelmişti. Fakat, Yüce 
Tanrı burada ona da, "Bana adanmıs hizmete basla ve cabucak evine 
ve Bana geri dön" d iye tavsiyede bu"tunmaktadı�. H ick.imse dertlerle 
dolu olan bu fani dünyada kalmamalıd ır. Herkes kendisini T anrınm 
Yüce Şahsına bağlayarak ebedi mutluluğa u laşmalıdır. Yüce Tanrıya 
adanmıs hizmet, her sınıftan herkesin bütün sorunlarını halledecek 
yegane .yoldur. Bundan dolayı, herkes Krşı:ı.a şuuruna sahip olarak 
yasamını mükemmeliğe ulaştırmalıdır. 

34 
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nuın-mana bava nuıd-bakco 
mad-yaji marn nanuıskuru 

mam evaisyasi yuktvaivam 
atrrUinuıriı mat-parayanah 

nuıt-nuınah- d a i m a  Ben i  dü şün ;  bava-o l ;  mat-Benim; 
bakuıh-adanmış  ku l ;  nuıt-Ben i m ;  yaji-ibadet  edenim;  
marn- B a n a ; nanuıskuru- itaa t l e r in i  sun;  m a m-Bana; 
eva-tamamen; esyasi-geleceksin; yuktva-garkolmus olarak; 
evam-böylece; atmanam-ruhun; nuıt-parayaıuıh-adanmış. 

CEVİRİ 
Aklını daima Beni düsünmekle meşgul et, Bana adan, Bana 
itaatlerini sun ve Bana ibadet et. Tamamen Bana garkolursan 
kesinlikle Bana dönersin (gelirsin). 

ACIKLAMA 
Bu dörtlükte acıkca bel irt i ldiği gibi ,  Krşna şuuru, bu k irli maddi 
dünyanın kıskaclarından kurtulmak icin yegane yoldur. Bazı vicdansız 
yorumcular, bütün adanmıs hizmetin Tanrının Yüce Şahsı Krşna'ya 
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sunulmasının gerekliliğini bazen tahrif ederler. Maalesef bu vicdansız 
yorumcular, okuyucunun aklını mümkün olmayan şeylere yöneltirler. 
Bu gibi yorumcular, Krşı::ı.a'nm aklı i le Kendisi  arasında hiçbir fark 
olmadığını b ilmezler. Krşr:ı.a sıradan bir insan değil, Mutlak Hakikattir. 
Onun vücudu, akl! ve Kendisi bir ve Mutlaktır. Caitanya-çaritamrta 
( Beşinci Bölüm, Adi lilö., 4 1 -48inci dörtlükler) hakkında yapmış 
olduğu Anubö.şya yorumlarında, Baktisiddhanta Sarasvati Gosvami, 
Kürma Purö.na'da ,  deha-dehi-vibhedo 'yam nesvare vidyate kvacit 
sözleriyle , Yüce Tanrı Krşı::ı.a'nın vücudu ile Kendisi arasında hiçbir 
fark olmad ığını be l irtmişt i r. Fakat , Krşr:ı.a b i l imini b i lmeyen 
yorumcular ,  Krşı::ı.a'nın kişi liğini Onun aklından, veya vücudundan 
ayrı tutarak Krşı::ı.a'yı gizlerler. Bu durum, Krşr:ı.a bi liminde işlenen bir 
cehalet örneğidir ve maalesef baz ı ları, insanları yanlış yönlendirerek 
bazı karlar sağlamak peşindedir. 

Bazı şeytani kişiler de Krşı::ı.a'yı düşünürler, fakat t ıpkı Krşı::ı.a'nın 
amcası Kral Kamsa gibi, Ona haset ederek düşünürler. Kral Kamsa 
da daima Krşı::ı.a'yı düşünmekle meşguldü, fakat o, Krşı::ı.a 'yı düşmanı 
olarak düşünmekteyd i .  Krşı::ı.a 'nın ne zaman ge l ip  kend is in i  
öldüreceğini düşünmekten hep korku içinde yaşıyordu. Onu bu şekilde 
düşünmek bize fayda sağlamaz. Kiş i ,  Onu adanmış  b i r  aşkla 
düşünmelidir .  Buna bakti denir .  Kiş i ,  daima Krşr:ı.a hakkında b ilgi  
edinmekle meşgul olmalıd ır. Bu bi lgiyi edinmenin en uygun yolu da 
bu bi lgiyi deha sahibi bir manevi öğretmenden öğrenmektir. Krşr:ı.a, 
Tanrının Yüce Şahsıdır ve daha önce birçok defa lar izah ettiğimiz 
gibi, Onun vücudu maddi değildir, fakat saadet, ebediyet ve b ilgiden 
ibarettir. Krşr:ı.a hakkında yapılan bu tür konuşmalar kişinin Krşı::ı.a'ya 
adanmasına yardımcı  olur. Krşı::ı.a'yı yanlış kaynaklardan anlamaya 
calışmak bir sonuç sağlamaz. 

Bundan dolayı kişi ,  Krşna'nın ebedi sureti ile akl ını meşgul etmel i  
ve  Krşna'nın Yüce Tanrı olduğuna inanarak Ona ibadet etmekle 
meşgul olmalıdır. H indistan'da Krşna'ya ibadet edilen binlerce tapınak 
mevcuttur ve oralarda adanmıs hizmette bulunulur. Kisi bu hizmeti 
yaparken Krşı::ı.a'ya itaatlerini ·sunmalıd ır. Kiş i ,  Müni'nin önünde 
başını eğmel i  ve aklını, vücudunu, faal iyetlerini, herşeyini Onunla 
meşgul etmel id ir .  Bunu yapmak kişiyi tamamiyle Krşı::ı.a'ya garkeder. 
Bu faaliyet, kişinin Krşnaloka'ya transferini mümkün kılar. Kişi, bazı 
vicdansız yorumcular ın aklını karıştırmasına izin vermemelidir. Kişi ,  
Krşna hakkında b irşeyler duymak ve Onun kutsal ismini zikretmekle 
başlı yan adanmış hizmetin dokuz ceşit yöntemiyle meşgul olmalıdır. 
Adanmış saf hizmet insan toplumunda u laşı lacak en yüce kazanctır. 
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Bagavad-gitii'nın Yedinci ve Sekizinc i  Bölümlerinde açıklandığı 
gibi, Tanrıya sunulan adanmış saf hizmet, tahmini bi lgiden, mistik 
yoga ve meyvesel faa l iyet lerden özgürdür. Tam bir kutsal l ığa 
ulaşamıyanlar, gayrişahsi brahmajyoti (nur) ve kalpte yerleşik bulunan 
Paramatma gibi, Tanrının çeşitli hallerine cezbolurlar; fakat adanmış 
saf bir kul doğrudan doğruya Tanrıya hizmet eder. 

Yarıtamılara ibadet edenlerin en ahmak beserler olduklarını ve 
bunların, Krşna'nın ödülünü hiçbir zaman kazanamıyacaklarını acıkça 
bel irten çok güzel bir ş i i r  vardır. Adanmış kişi ,  başlangıcta bazen 
standartlardan düşebilir, fakat yine de bütün filozoflardan ve yogilerden 
üstündür. Her zaman Krşna şuuryla meşgul olan kişi  mükemmel ve 
kutsal bir insandır. Onun kazara yaptığı bazı adanmışlık dışı faaliyetler 
zamanla kaybolur ve kısa bir süre sonra tam bir mükemmelliğe ulaşır. 
Adanmış saf bir kulun aslında yoldan çıkma şansı yoktur, cünkü 
Yüce Tanrı adanmış saf kullarını Şahsen himeye eder. Bundan dolayı, 
zeki kiş i ler doğrudan doğruya Krşna şuuruna girmel i  ve bu maddi 
dünyada mutlu yaşamal ıdır .  Bu k iş i ler sonunda Krşna'nın yüce 
ödülünü kazanacaklardır. 

En G izemli Bilgi konusunda Srimad-Bzigavad-gitli'nın Dokuzuncu 
Bölüm Baktivedanta Acıklamaları burada sona ermiştir. 
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Mutlağın Serveti 
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sri-bagaviin uviica 
bü.ya eva malıii-biiho 

srrıu me paramariı vacah 
yat te 'hariı priyamiıniiya 

vakş yiimi hita-kiimyayii 

.sri-bagaviin uviica-Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi ;  bü.yah-tekrar; 
eva-kesinl ikle ;  malıii-biiho-Ey şanlı ordulu;  srrıu-sadece duy; 
me-Benim; paramam-yüce ; vacah-öğreti ;  yat-olan; te-sana; 
aham-Ben; priyamiiniiya-sevgi l i  arkadaşım olduğunu düşünerek; 
vaksyiimi-söylemek; hita-kiimyayii-yararın için. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı söyle dedi: Tekrar dinle, Ey şanlı Arjuna. 
Benim sevgili dostum olduğun için, seninle daha konuşacağım ve 
şimdiye kadar acıklamış olduğum bilgilerden daha iyi olan bilgiler 
vereceğim. 

ACIKLAMA 
Bagavan sözcüğü Para.sara M�ni tarafından şöyle açıklanmıştır: altı 
çeşit zenginlikte tam olan, yani tam güce, tam şöhrete, tam servete, 

495 
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tam bilgiye, tam güzel l iğe ve tam feragata sahip olan Bagavandır, 
yani Tanrının Yüce Şahsıdır. Krşı:ıa bu dünyada Şahsen mevcut 
iken bu altı zenginliği sergilemiştir. Bundan dolayı , Parasara Muni 
gibi büyük bilgeler Krşı:ıa'yı Tanrının Yüce Şahsı olarak kabu l 
etmişlerdir. Krşı:ıa şimdi, daha gizli bi lgileri iceren zenginliklerini ve 
bunların nasıl calıştıklarını Arjuna'ya öğretmeye başlamak üzeredir. 
Tanrı, daha önce Yed inci Bölümle başlayarak ceşitl i  enerj i lerini ve 
onların nasıl calıştıklarını acıklamıştı. Şimdi ise bu bölümde Arjuna'ya 
bazı öze l zenginlik lerini anlatmaktad ır. Bir önceki bölümde kişinin 
tam bir inanc duyarak adanmasına yardımcı olması için çeşitl i  
enerj ilerini acıklamıştı . Bu bölümde ise yine bazı tezahürlerini ve 
çeşitli zenginliklerini Arjuna'ya anlatmaktadır. 

Kişi ,  Yüce Tanrı hakkında bi lgi edind ikce adanmış hizmette 
sabitlesir. Kisi her zaman adanmıs ku l larla beraber olarak Tanrı 
hakkında biişeyler duymal ıdır ;  b� bilgi ediniş kişinin adanmış 
hizmetteki yerin i sağlamlaştırır. Adanmış kul ların yaptığı Tanrı 
hakkındaki konuşmalar, sadece gerçekten Krşı:ıa şuurunda olmak 
isteyenler arasında yapılır. Diğerleri bu gibi konuşmalarda yer almazlar. 
Tanrı bunu Arj una'ya acıkca söylemektedir, cünkü Arjuna Onun 
cok sevgili bir dostudur ve bu konuşma onun yararınadır. 

2 
., -ır � Wl'fOlT: rn ., �: ı 

.> .> 

31gq1�fg � qgı�oıl -:q- �: i l � i l  

ne me ııiduh sura-ganiih 
prabhavaın na maharsayah 

aham adir hi devanaın 
maharsinaın ca sarvasah 

na-as la ;  me-Benim;  vidııh-bi lmek;  sura-ganiih-yarıtanrılar; 
prabhavam-kaynak, zenginlikler ;  na-asla ;  nıaha-,,.şayah-büyük 
b i l g e  1 e r ;  aham- B e n ; adih-kaynak ; h i-kesinlikle; 
devanam--yarıtanrıların; mahii-rsinam-büyük bilgelerin; ca-de-da; 
sarva5ah-her bakımdan. 

CEVİRİ 
Ben her bakımdan yarıtanrı ların ve bilgelerin kaynağı olduğum 
icin ne yarıtanrılar ne de büyük bilgeler Benim zenginliklerimi 
bilebilirler. 
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ACIKLAMA 
Brahma-samhita'da belirtildiği gibi, Rab Krşı:ıa Yüce T anndır. Hiçkirnse 
Ondan daha büyük değildir; O, tüm sebeplerin sebebidir. Burada 
Tanrının Şahsı tarafından da belirtildiği gibi O, bütün yarıtanrıların 
ve bilgelerin sebebidir (kaynağıdır) .  Yarıtanrılar ve büyük bilgeler 
bile Krşı:ıa'yı anlıyamazlar; onlar Krşı:ıa'nın ne adını, ne de şahsını 
anl ıyabilirler; öyleyse bu küçük gezegenin sözüm ona bi lgelerinin 
konumları ne olabilir? Yüce Tanrının neden bu dünyaya sıradan bir 
insan gibi gelip şahane ve olağanüstü faaliyetlerde bulunduğunu 
hiçkimse anlıyamaz. Bundan dolayı anlaşılmalıdır ki, entel lektüel 
olmak Krşı:ıa'yı anlamaya yetmez. Yarıtanrılar ve büyük bilgeler akli 
t.ahminlerle Kfşı:ıa'yı anlamaya çalışmışlar ve bunu başaramamışlardır. 
Srimad-Bagavatam'da açıkça belirtildiği gibi, büyük yarıtanrılar bile 
Tanrının Yüce Şahsını anlıyamazlar. Mükemmel olmayan duyularının 
sınırlarını zorlayarak tahminlerde bulunurlar ve gayrişahsiyetçiliğin 
zıt sonucuna ulaşırlar, yani maddi doğanın üç nitelik tarafından 
tezahür etmemiş birşey olduğu sonucuna u laşırlar, veya akli 
tahminleriyle başka birşeyi hayal ederler, fakat bu gibi budalaca 
tahminlerle Krşı:ıa'yı anlamak mümkün değildir. 

Tanrı burada dolaylı  yoldan, "Eğer birisi Mutlak Hakikati bilmek 
isterse Ben Tanrının Yüce Sahsı olarak burada hazırım" demektedir. 
Kişi bu gerçeği bilmelidir. K�i, Şahsen mevcut bulunan bu kavranamaz 
Ta�rıyı anlıyamasa bile, O mevcuttur. Aslında, sadece Bagavad-gita 
ve S1imad-Bagavatam'dan Onun söylediklerini öğrenerek ebediyet, 
saadet ve bilgi dolu olan Krşı:ıa'yı anlıyabiliriz. Bir yönetici güç, veya 
gayrişahsi Brahman olarak Tanrı kavramı,  Tanrının ikinci derecedeki 
enerj isinde bulunanlar tarafından kavranılabilir, fakat kişi aşkın 
konuma yükselmeden Tanrının Şahsını kavrayamaz. 

Çünkü, birçok kişi, Krşı:ıa'yı esas durumundayken anlıyamaz. O 
ise bu gibi tahmincilere yardımcı  olabilmek için, sebepsiz insafı 
(rahmeti)  i le bazen bu dünyaya iner. Bu tahminciler maddi enerj i 
tarafından kirletilmiş oldukları için, Yüce Tanrı olağanüstü faaliyetler 
sergilemesine rağmen yine de gayrişahsi Brahman'ın Yüce Tanrı 
olduğunu düşünürler. Sadece, Yüce Tanrıya tamamen teslim olmuş 
olan adanmıs kullar, Yüce Sahısın lütfu i le Krsna'nın Yüce Tanrı 
olduğunu anfıyabilirler. Tan.rıya adanmış kulla� ·Tanrının gayrişahsi 
Brahman kavramıyla ilgilenmezler; onların inancı ve adanmışlığı 
doğrudan doğruya Yüce Tanrıya teslim olmalarını sağlar, ve onlar, 
Krşı:ıa'nm sebepsiz insafı ( rahmeti) ile Krşı:ıa'yı anl ıyabilirler. Onu 
başka hickimse anlıyamaz. Büyük bilgelerin de onayladığı gibi: Atma 
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nedir, Yüce Tanrı nedir?  İbadet etmemiz gereken şahıstır. 

3 

-m ı:ııı:ı\l1ı:ı'1ıfü � � &fl45ı:ı���, , 
�: � � whrt: Sl'j,üld i l � i l  

yo miim ajam aniidim ca 
vetti loka-mahe5varam 

asammü(liı.ah sa martyeşu 
sarva-papaih pramucyate 

1 0.3 

yah-her kim; miim-Beni ; ajanı-doğmamış; aniidim-başlangıçs ız ;  
ca-de-da;  vetti-bi len ;  /oka-gezegenlerin; nıaha-isvaram-yüce 
efendi ;  asammü(liı.ah-şaşkınlığa düşmemiş; sah--0; martyeşu--ölüme 
hedef olanlar arasında; sarva-papaih-bütün günahsal tepki lerden; 
pramucyate-kurtulmuş. 

CEVİRİ  
Beni, doğmamış olarak, başlangıcsız olarak ve  bütün alemlerin 
Yüce Rabbi olarak bilen kişi, beşerlerin içinde şaşk ınlığa 
düşmemiştir ve bütün günahlardan kurtulmuştur. 

AClKLAMA 
Yedinci Bölümde ( 7 .3 )  belirtiİdiği gibi, manuşyiiniiriı sahasreşu kascid 
yatati siddhaye ; kendi lerini manevi idrak platformuna yükse ltmeye 
calı ışanlar sıradan beşerler değillerdir; onlar, manevi idrak hakkında 
hicbirşey b i lmeyen mi lyonlarca beşerden üstündür. Fakat, ruhsal 
durumlarını  gerçekten anlamaya calı şanların i ç inde ,  Krşı:ıa'nın 
Tanrının Yüce Şahsı olduğunu, herşeyin sahibi olduğunu ve doğumsuz 
olduğunu bi len kişi ,  manevi idrakte en başarı l ı  olan kişidir. Sadece 
bu mertebede, Krşna'nın yüce konumunu tam anlamıyla anl ıyan kişi 
bütün günahsal tepki lerden tamamen kurtulur. 

Tanrı burada "doğm
.
amış" anlamına gelen aja sözcüğü ile tasvir 

edi lmektedir, fakat O, ikinci Bölümde aja olarak betimlenen canlı 
varl ıktan fark l ıdır .  Tanr ı ,  madd i  bağımlı l ıkları yüzünden doğan ve 
ölen canlı varlıklardan farklıdır. Koşullanmış ruhlar vü('.ut değiştirirler, 
fakat Onun vücudu değişmez. O, bu dünyaya geldiği zaman bi le aynı 
doğumsuz kiş i  olarak gel ir ;  bundan dolayı ,  Dördüncü Bölümde 
anlatıldığı gibi, Tanrı, dahili kudreti sayesinde ikinci derecedeki maddi 
enerj isinin etkisinde kalmaz, fakat O, daima üstün enerj isi icindedir. 
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Bu dört lükte ku l lanı lan, vetti loka-mahe5varam sözcük leri Rab 
Krşr:ıa 'nın evrendeki gezegen sistemlerinin yüce sahibi o lduğunun 
bi linmesine işare t eder. O, yarat ı lıştan önce de mevcuttu ve O, 
yarattıklarından farklıdır. Bütün yarıtanrılar bu maddi evrenin içinde 
yaratı lmışlar.d ır ,  fakat Krşna yaratılmamıştır; bu bakımdan _Krşr:ıa, 
Brahma ve Siva gibi  yarıtanrı lardan farklıdır. O, Brahma, Siva ve 
diğer yarıtanrıların yaratıcısı olduğu için bütün gezegenlerin Yüce 
Tanrısıdır. 

Bundan dolayı, Sri Krşr:ıa yaratı lmış olan herşeyden farklıdır ve 
bu hak ikati bi len kişi bütün günahsa! tepkilerden hemen kurtulur. 
Kişi, Yüce Tanrı bi lgisine ulaşmak için bütün günahsa! faaliyetlerden 
kurtulmalıdır .  Bagavad-gita'da belirtildiği gibi, O, sadece adanmış 
hi zme t yoluyla  b i l inebi l i r .  Ki ş i ,  Krşı::ıa 'y ı  bir insanmış g ibi  
düşünmemelidir. Daha önce de belirtildiği gibi sadece ahmaklar Onun 
insan olduğunu düşünürler. Bu nokta burada farkl ı  yoldan tekrar 
bel irti lmektedir .  Ahmak olmayan ve Tanrının meşru konumunu 
anlıyabilecek kadar zeki olan k işi bütün günahsa! tepki lerden daima 
özgürdür. 

Krşna eğer De'-;aki 'nin oğlu olarak bi liniyorsa nas ı l  doğmamış 
olabi l ir ? Bu konu Srimad-Bagavatam'da şöyle açıklanır: O, Oevaki ve 
Vasude va'nın önünde bel irdiği zaman sıradan bir çocuk gibi 
doğmamıştır; O, özgün suretiyle belirmiş ve sonradan Kendisini sıradan 
bir cocuğa dönüştürmüştür. 

Krşı:ıa 'nın  idaresi altında yapı lan herşey aşkındır. Gerek hayırl ı ,  
gerekse hayırsız olsun maddi tepkiler tarafından kirletilemez. Maddi 
dünyadaki hayırlı l ık  ve hayırsızlık kavramı az cok zihinsel tertipler 
sonucunda ortaya ç ıkmıştır, çünkü maddi dünyada hayırl ı  olan 
hicbirşey yoktur. Maddi dünyada herşey hayırsızdır, çünkü maddi 
doğanın kendisi  hayırsızdır. Biz bazı şeylerin hayır l ı  olduğunu 
zannederiz. Gerçek hayırlılık tam bir adanmışlık ve hizmetle Krşr:ıa 
suurunda yapı lan faa l iyetlere bağl ıd ır .  Bundan dolayı ,  eğer 
faaliyetlerimizin hayırlı olmasını istersek o zaman Yüce Tanrının 
direktiflerine göre calışmamız gerekir. Bu gibi direktifler Bagavad-gita , 
Srımad-Bagavatam, veya deha sahibi bir manevi öğretmen tarafından 
bize veri l ir .  Manevi öğretmen ( mürşid) Yüce Tanrının temsilcisi 
olduğu icin, onun direktifleri doğrudan doğruya Yüce Tanrının 
direktiflerid ir. Mürşidler, kutsal insanlar ve kutsal metinlerin hepsi 
aynı d irektifleri verirler. Bu üç kaynak arasında celişki yoktur .  Bı 
gibi direktiflere göre yapı lan hareketler, bu maddi dünyanın iyi vey: 
kötü faa liyetlerinin tepkisinden özgürdür. Faal iyeti gerçekleştireı 
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adanmış kişinin aşkın tavrı aslında bir feragattir ve buna sannyasa 
denir. Bagavad-gitii 'nın Altıncı Bölümünün birinci dörtlüğünde 
belirtildiği gibi, Yüce Tanrı tarafından emredi ldiği için bir görevmiş 
gibi faal iyet gösteren ve yaptığı faaliyetlerin sonuçlarından birşey 
kazanmayı beklemeyen (anas1itah karma-palanı) kişi gerçek feragati 
gösterendir. Yüce Tanrının direktifleri doğrultusunda hareket eden 
kişi aslında bir sannyasi ve yogidir. 

4-5 
aıf.ıi�f;:ıırnnil�: eTm � �: ·lfll1: 
� �:� �smcrr � � � 1 1 '4 1 1  
3lfum trırar cıff:cf<l<il � m�: ı 
� mcrr � lfü" t::!;Cf ��fcfm: ı ı  � ı ı  

buddhir jiwnam asammohah 
kşamii satyam damah samah 

sukharn duhkharn bava 'bavo 
hayam cabhayam eva ca 

ahimsa samata tustis 
tapa danam yaio 'ya5ah 

bavanti bava bütanam 
matta eva prthag-vidhah 

bw:ldhih-zeka; jiWnam-bi lgi ; asammoha�-şüpheden kurtu lmuş 
o lmak ;  ksamii-affedic i l ik ;  satyam-dürüst lük ;  damah--duyu 
kont ra  1 ü ;  samah-a k ı l  k o n  t r o l ü ; sukham-mutluluk; 
duhkham-r a h a t s ı �  1 ı k  ; bavah- d o ğ u m ; abhavah---ölüm; 
hayam-korku;  ca-dc-da ;  abhayam-korkusuzluk; eva--de-da; 
ca-ve ; ahirnsa-şiddetsiz l ik ;  samata-vakar ; tuştih-tatminiyct; 
tapah-ç i l e ;  danam-yard ım;  yaSalı-şöhre t ;  aya5ah--r�zillik; 
bavanti-yaratı lmış; bavah-doğalar; bu-tiinam-canlı varlıkların; 
mat�-Benden; eva-kesinlikle ;  prthak-vidhah-çeşitl i şekillerde 
ayarlanmış. 

CEVİRİ  
Zeka, bilgi , şüphe ve yanılgıdan kurtulus, affedicilik, dürüstlük, 
duyu kontrolü, akıl kontrolü,  mutluluk ve rahatsızl ık, doğum, 
ölüm, korku, korkusuzluk, şiddetsizlik ,  vakar, tatminiyet, çile, 
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yardımseverlik, şöhret ve rezillik olmak üzere canlı varlıkların bu 
ceşitli nitelikleri sadece Benim tarafımdan yaratılmıştır. 

ACIKLAMA 
İyi veya kötü olmak üzere, caniı varlıkların çeşitli niteliklerinin hepsi 
Krşı:ıa tarafından yaratılmıştır ve bu nitelikler burada belirtilmektedir. 

Zeka, herşeyi doğru bir perspektif içeris inde anal iz etme gücüyle 
i lgil idir, ye b ilgi ise neyin madde neyin ruh olduğunu anlamakla 
i lgi l idir. Universite öğrenimi  i le  öğrenilen bi lgi sadece madde ile 
i lgil idir ve burada bi lgi  olarak kabul edilmez. Bilginin anlamı ruh ve 
madde arasındaki farkın bilinmesidir. Modem eğitimde ruh hakkında 
hiçbir b i lg i  veri lmez, onlar  sadece maddi unsurlarla ve vücutsal 
ihtiyaclarla ilgil idir. Bundan dolayı, akademik bilgi tam değildir. 

K işi ,  tereddüt etmediği zaman ve aşkın felsefeyi anladığı zaman 
cısammoha durumuna, yani şüphe ve yanılgıdan özgür olma durumuna 
ulaşabil ir. Kiş i  yavaş yavaş, fakat kesinlikle şaşkınlıktan kurtulur. 
Hiçbirşey körü körüne kabul edilmemelidir, herşey dikkat ve ihtimamla 
kabul edi lmelidir. Kşamö., yani hoşgörü ve affedicilik günlük yaşamda 
uygulanmalıdır;  kişi  hoşgörülü olmalı ve d iğerlerinin yaptığı küçük 
kusurları affetmelidir. Sattyam, yani dürüstlüğün anlamı,  diğerlerinin 
yararına olmak üzere hakikatin olduğu gibi gösterilmesidir. Hakikat 
carpıtı lmamal ıdır .  Toplumsal ge leneklere göre denir ki ,  k iş i  
diğerlerinin hoşuna g idecek şekilde hakikati söylemelidir. Fakat bu, 
dürüstlük olmaz. Diğerleri hakikatin ne olduğunu anlıyabilsin d iye 
hakikat olduğu gibi ve doğrudan doğruya söylenmelidir. Eğer birisi 
hırsızsa ve diğerleri de o kişinin hırsız olduğu konusunda uyarılmışlarsa 
bu dürüstlüktür. Hakikat bazen acı olmakla beraber, kisi onu d ile 
getirmekten kaçınmamalıdır. Dürüstlük, d iğerlerinin yararına olması 
icin olduğu gibi dile getirilmeyi gerektirir. Dürüstlüğün tanımı budur. 
Duyuların kontrol edilmesi demek, duyuların gereksiz şahsi zevkler 
için kullanılmaması demektir. Duyuların normal gereksinimlerinin 
temin edilmesi yasaklanamaz, fakat gereksiz duyusal zevkler kişinin 
ruhsal gel iş imine engel olur. Bundan dolayı , duyular gereksiz 
ku llanımlardan kurtarılmalıdır. Aynı şekilde, kişi aklını gereksiz 
düsünce lerden kurtarmalıdır,  buna sama denir. Kisi bütün vaktini 
para kazanmaya çal ışmakla geçirmemelidir. Bu durum, düşünce 
gücünün yanlış  kullanılması demektir .  Akıl ,  insanın başlıca 
ihtiyaçlarını anlamak için kullanılmalı ve bu kullanım otoriteli bir 
şeki lde yapılmalıdır .  Düşünce gücü, kutsal metinler üzerinde otorite 
sahibi olan kişilerle, kutsal kişilerle ve manevi öğretmenle, ve düşünce 
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yetileri oldukca gelişmiş olan kişilerle beraber olunarak geliştirilmelidir. 
Sukham, yani insana zevk ve mutluluk veren şeyler, Krsna şuurunun 
ruhsal bi lgisinin edini lmesine uygun olan şeylerd ir. Ve aynı şeki lde, 
insana acı ve rahatsızlık veren şeyler de Krşna şuurunun edinilmesine 
uygun olmayan şeylerdir. Krşna suurunun gel işmesine uygun olan 
herşey kabul edi lmeli ve uygun olmayanlar reddedi lmel id ir. 

Bava , yani doğumun vücutla i lgil i olduğu iyi bilinmelidir. Bagavad
gitii'nın başında ele alındığı gibi, ruh icin doğum ve ölüm söz konusu 
değildir. Doğum ve ölüm kisinin maddi dünyada vücudanışı ile i lgilidir. 
Korku ise ,  kiş inin gelecekle i lg i l i  endişe lerine bağl ıdır .  Krşna 
şuurundaki kişinin hicbir korkusu yoktur, cünkü Krsna şuurundaki 
kişi ruhsal evrene, yani evine ve Tanrıya geri döneceğinden emindir. 
Bundan dolayı, onun geleceği çok parlaktır. Fakat diğerleri geleceğin 
neler getireceğini ve gelecek yaşamlarının nasıl  olacağını bi lemezler. 
Bundan dolayı , bu gibi kiş i ler daima korku ic inded ir .  Eğer bu 
korkulardan kurtulmak istiyorsak, yapılacak en doğru şey, Krşna'yı 
anlamak ve daima Krşna şuurunda yaşamaktır .  Bu yol la bütün 
korkulardan kurtu labil iriz. Srimad-Bagavatam'da ( 1 1 .2 .3 7 )  bel irtildiği 
g ib i ,  bayarn clvitiyabhini-vesatah syat :  korkunun sebebi ,  yanılt ıcı 
enerj inin ic inde yaşamamızd ır. Fakat ,  yanı lt ıcı enerj iden özgür 
olanların, kend i l erinin maddi bir vücut olmayıp, Tanrının Yüce 
Şahsının ruhsa l bir parcası olduklarından emin olan, ve böylece 
Yüce Tanrının aşk ın hizmet iy le meşgul olanların korkacak 
hicbirşeyleri yoktur. Bunların gelecekleri cok parlaktır. Korku, Krşna 
suurunda olmayanların icinde bu lundukları bir durumdur. Abhayam, 
yani korkusuzluk sadece Krşna şuurunda olanlar icin gecerlidir. 

Ahiınsa, yani siddetsizl iğin anlamı, kişinin diğerlerini zor durumda 
b ı rakacak, veya onları rahatsız edecek hicbirşey yapmamasıdır .  
Politikacılar, toplum bilimci ler, hümanistler, vs. tarafından söz veri len 
madd i faa l i yetler cok i yi sonuclar vermez, cünkü politikac ı lar ve 
hümanistler aşk ın bir görüşe sahip olmadıkları icin, insan toplumu 
ic in neyin yarar l ı  olabi leceğini bi lemezler. Ahiriısiinın anlamı ,  
insanların, insan vücudunu tam anlamıyla kul lanabi lecek şeki lde 
eğiti lmeleri demektir. Insan vücudu manevi idrak icin yaratı lmıştır, 
onun iç in bu amaca hizmet etmeyen her hareket insan vücudu 
üzerinde şiddet uygulamış olur. Insanların ruhsa l mutluluk larını 
arttıran hersey siddetsizl iğe girer. 

Samata , yani vakar, bağımlı l ık ve nefretten özgür olmak demektir. 
Cok bağımlı olmak veya cok bağımsız olmak iyi deği ldir. Bu maddi 
dünya, bağımlı l ık ve nefret olmaksız ın kabul edi lme l id ir .  Krşna 
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suurunu sürdürmeye uygun olmayan şeyler reddedilmelid ir. Buna, 
sanıata, yani vakar denir. 

Tuşti, yani tatminiyetin anlamı, k iş inin gereksiz faa l i yetlerle 
ihtiyacından fazla maddi kazanç edinmeye hevesli olmamasıdır. Kişi , 
Yüce Tanrının lütfuyla her ne kazanmış ise tatmin olmalıdır; buna 
tanniniyet denir. Tapas sözcüğünün anlamı, çile veya kefarettir. Sabah 
erken kalkıp soğuk suyla yıkanmak gibi Vedalar'a ait birçok şart ve 
kural burada devreye girer. Sabah erken kalkmak bazen çok zordur, 
fakat kişinin bu yolda gönüllü olarak c i le cekmesine kefaret denir. 
Aynı şeki lde ,  ayın bel l i  günlerinde oruç tutulmasını düzenleyen 
kural lar vardır. Kişinin oruc tutmaya eğil imi olmıyabilir , fakat kişi ,  
Kçşna şuuru bi l iminde ilerlemeye kararlı ise Tanrı tarafından önerilen 
bu gibi zorluklara katlanmal ıdır. Bununla beraber, gerekmedikçe ve 
Ved ik öğret i lerle bağdaşmadıkça oruç tutulmamalıdır. Bazı polit ik 
maksatlarla oruc tutulmamalıdır; bu tür oruçlar (aclık grevi ) ,  Bagavat
gita'da anlat ı ld ığı gibi  cehalet haline a i tt ir, ve cehalet i le ihtiras 
halinde yapı lan faal iyetler kişinin manevi yolda ilerlemesini sağlamaz. 
Erdem halinde yapı lan faaliyetler kişinin ilerlemesini sağlar, ve Yedik 
öğreti ler doğru ltusunda tutulan oruç k iş inin manev i  b i lgide 
ilerlemesini sağlar. 

Yardım severl iğe gelince, kişi kazancının yarısını iyi bir amaç iç in 
harcamalıdır. lyi amaç ise Kçşna şuuru ile yapılan herşeydir. Bu sadece 
iyi bir amac değil en iy i  amactır. Cünkü Krşr:ıa iyidir ve Onun amacı 
da i yidir .  Bundan dolayı ,  yardım, Kçşna şuuruyla meşgu l k iş i lere 
yapı lmal ıd ı r .  Yed ik l i teratürü nde bel irt i ld iğine göre, yard ım,  
ln-ahmanlara yapı lmal ıdır ,  cünkü onlar manev i  b i lgi edinmekle 
meşguldürler ve bir brahmaryın bütün vaktini Brahman'ı anlamak 
ic in harcaması gerekir. Brahma janiititi brahmanah : Brahman' ı  bilen 
kisiye briihman denir. Onun için briihmanlara yardım edilmelidir, çünkü 
onlar daima ruhsal hizmetle meşguldür ve yaşamlarını kazanacak 
vakitleri yoktur. Yedik l iteratüründe beliritild iğine göre, yardım, aynı 
zamanda feragat tarikat ında bulunanlara da, yani sannyasilere de 
yapılmalıdır. Sannyiisiler para icin deği l ,  fakat görevleri doğrultusunda 
kapı kapı dolaşarak d i lenirler. Yedik s isteme göre ,  sannyasiler kapı 
kapı dolaşarak halkı cehaletten uyandırırlar. Halk, ailevi işlerle meşgul 
olmaktan yaşamın gercek amacını unutabilir; onların kapısına dilenci 
gibi giderek onların Krşna şuurunu uyand ırmak ve onları Kçşna 
şuuruna yöne ltmek sannyasilerin görevidir . Vedalar'da belirtildiğine 
göre, insan yaşamının amac ı uyandırı lmalıdır. Bu bilgi ve yöntem 
sannyiisiler tarafından dağıt ı l ır, bundan dolayı, yardım, sannyasilere 
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ve bu gibi amaçlar doğrultusunda yapılmalıdır. 
Yasas, yani şöhret, "Kişi büyük bir adanmış kul olduğu zaman 

şöhrete u laşır"diyen Rab Çaitanya'nın dediği gibidir. Gerçek şöhret 
odur. Kişi ,  eğer Krşr:ıa şuurunda büyük bir insan olarak tanınırsa o 
zaman gerçekten meşhur olur. Böyle bir şöhrete sahip olmayan kişi 
aslında meşhur deği ldir. 

Bütün bu nitelikler evrenin bir ucundan diğer bir ucuna insan ve 
yarıtanrı toplumları içinde tezahür eder. Diğer gezegenlerde çeşitli 
suretler iç inde yaşıyan insanlar vardır ve bu nitel ikler onlarda da 
mevcuttur. Bütün bu nitel ikler, Krşr:ıa şuurunda i lerlemek isteyen 
kişiler için Krşr:ıa tarafından yaratılmıştır ve bireyler de bu nitelikleri 
kendi içlerinde ge l iştirirler. Yüce Tanrıya adanmış hizmetle meşgul 
olan kişi ,  Yüce Tanrının ayarlaması ile bütün bu iyi nitelikleri 
keı:ıdisinde toplar. 

lyi ve kötü olan herşeyin kaynağı Krşr:ıa'dır.  Krşr:ıa'da olmayan 
hicbirşey bu maddi dünyada tezahür etmez. Bilgi budur ;  herşey 
birbirinden farklı  konumlarda olmakla beraber herşey Krşna'dan 
kaynaklanır. 
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maharşayah sapta pürve 
catvaro manavas tathii 

mad-bava manasajaca 
yeşaın /oka imah prajah 

maha-rşayah- b ü y ü k  b i l g e l e r ;  sapta-y e d i  ; pürve--önce ; 
catvarah-d ö r t ;  manavah- M anu l a r ;  tarha-d e - d a ;  mat
bavah-Benden doğmuşlardır ;  nıanasah-akı ldan ; jatah-doğmuş; 
yeşanı--0nların; loke-dünyada; inıah-bütün bu; prajah-nüfus. 

CEVİRİ 
Yedi büyük bilge ve onlard�n önce gelen dört büyük bilge ve 
Manular ( insanlığın ataları) Benden gelirler, Benim aklımdan 
doğmuşlardır ve çeşitli gezegenleri dolduran bütün canlı varlıklar 
onlardan türemişlerdir. 
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ACIKLAMA 
Tanrı burada evrensel nüfus.un soyunu özet lemekted ir. Brahma, 
Hi ranyagarbha olarak bi l inir  ve Yüce Tanrının enerj is inden 
doğmuştur. Yedi büyük bi lge ve onlardan önce, Sanaka, Sananda ,  
Sana.tana ve Sanat-kumara adlarıyla bil inen dört büyük bilge ve 
Manular, Brahma tarafından tezahür ettirilmiştir. Bu yirrnibeş büyük 
bilge, evrenin her tarafında bulunan canlı varlıkların saygıdeğer reisleri 
olarak b i linirler. Sayısız miktarda evrenler vardır ve her evrenin 
icerisinde sayısız miktarda gezegenler vardır ve her gezegen çeşitli 
canlı varlıklarla doludur. Bütün bu canlı varlıklar bu yirrnibeş reisten 
doğmuşlard ır. Brahma, Krşna'nın lütfu i le nası l  yaratacağını idrak 
edinceye kadar, yarıtanrı ların zamanıyla bin yıl süren bir kefaret 
döneminden geçmiştir. Ve Brahma'nın aracılığıyla Sanaka, Sananda, 
Sanatana ve Sanat-kumara, sonra Rudra ve sonra yedi büyük bilge 
ve bu yolla bütün brahmanlar ve kşatriyalar Tanrının Yüce Şahsının 
enerj isinden doğmuşlardır. Brahma, Pitamaha olarak, yani büyükbaba 
olarak bil inir, ve Krşı::ıa da Prapitamaha olarak, yani büyükbabaların 
babası olarak bi l inir. Bu konu, Bagavad-gitii 'nın ( 1 1 .39 )  Onbirinci 
Bölümünde belirtilir. 
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etiim vibhütim )"ogam ca 
mama yo vetti tattvatah 

so vikalpena yogena 
yujyate niitra samsayah 

etiim-bütün bu; vibhütim-zenginlik; yogam-mistik güç; ca--de-da; 
mama-Benim; yah-yapan ; vetti-bilir; tattvauıh-aslında; sah-o; 
cıvikalpena-bölümsüz; yogena-adanmış hizmette; yujyate-meşgul;  
na-asla; atra-burada;  scıriı.sayah-şüphe. 

CEVİRİ 
Benim bu mistik gücüme ve. zenginliğime gerçekten inananlar, 
daima Bana adanmış hizmetle meşgul olurlar, bundan hiç şüphen 
olmasın. 
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ACIKLAMA 
Manevi mükemmel l ikte ulası lacak zirve, Tanrının Yüce Sahsı 
hakkında bilgiye ulaşmaktır. KiŞi, Yüce Tanrının ceşitli zenginlikierine 
iyice inanmadıkca adanmıs hizmetle meşgu l olamaz. insanlar genel 
ularak Tanrının büyük olduğunu bilirler, fakat Onun ne kadar büyük 
olduğunu detay la r ı y l a  b i lemezler .  i şte o deta ylar  burada 
hel i rt i lmekted ir .  Kiş i ,  eğer Tanrının ne kadar büyük olduğunu 
gcrcekten bi l irse , o zaman doğal olarak Ona tesl im olur ve Tanrıya 
adanmış hizmetle meşgul olur. Kişi ,  Yüce Tanrının zenginliklerini 
gercekten bi l i rse, o zamar_ı Ona teslim olmaktan başka bir seçeneği 
kalmaz. Bu gercek bilgi ,  Srimad-füigavatam, Bagavad-gita ve benzeri 
li teratürlerden öğrenilebil ir. 

Bircok yar ıtanrı bu evrenin yönetimi icin gezeg�n sistemlerine 
dağıtılmış lardır ve bunların şefleri, sırayla: Brahma, Siva, dört büyük 
Ku�mara ve diğer reislerdir .  Evrenin nüfusunu oluşturmuş olan çeşitl i 
atalar vardır  ve bunların hepsi Yüce Rab Krşı::ıa 'dan doğmuşlard ır .  
Tanrının Yüce Şahsı Krşna bütün ataların özgün atasıdır. 
Bunlar ,  Tanr ının zenginl ikler inden bazı lar ıdır .  Ve k i ş i , bu 
zenginlik lere gerçekten inandığı zaman Krşı�a'yı büyük bir imanla 
kabul ederek bütün şüphelerden kurtulur ve adanmış hizmetle meşgul 
olur. Bütün bu bi lgi ,  k is inin Tanrıya adanmış hizmete duyduğu i lgiyi 
arttı rmak icin gereklidir .  Kişi ,  Krşna'nın ne kadar büyük olduğunu 
anlamayı ihmal etmemel idir, cünkü Krşna'nın büyüklüğünü b i len 
kişi, Ona samimiyet duyarak adanmış hizmette sabitlesir. 
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aluııiı sarvasya prabluıvo 
mattah sarvaıiı pravartate 

iti matva bajante maıiı 
bııdlui biiva-samanvitc'ih 

aham-Ben; sarnasya-hepsinin; prabhavah-soy; rru:ıttah-Benden; 
sarvam-herşey ; pravartate-ti.i rer ;  i ti-böylece; matva-bilerek; 
bajcınte-a d a n ı r ;  marn- B a n a ; budlulh-öğ re n m i ş ; bava
samanvitalı-büyük bir dikkatle. 
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CEVİRİ 
Ben bütün maddi ve mane�i dünyaların kaynağıyım. Herşey 
Benden yayılır. Bunu mükemmelen bilen akıllı kişi, Bana adanmış 
hizmetle meşgul olur ve bütün kalbiyle Bana ibadet eder. 

ACIKLAMA 
Vedalar'ı  mükemmelen öğrenmiş olan ve Rab Çaitanya gibi 
otoritelerden bi lgi almış olan ve bu bilgiyi nası l  kullanacağını bilen 
eğitimli  kişi, Krşı:ıa'nın hem maddi hem de manevi dünyalarda 
bulunan herşeyin kaynağı olduğunu bilir ve bunu mükemmelen bildiği 
için Yüce Tanrıya adanmış hizmette sabitleşir. Bu kişi hicbir ahmak 
tarafından, veya hiçbir saçma yorum tarafından saptırıl.amaz. Bütün 
Vedik l iteratürünün aynı fikirde olduğu gibi; Brahma, Siva ve diğer 
yarıtanrı ların kaynağı Krşna'dır .  Atharva Veda'da ( Gopiila-tii.pani 
Upanişad 1 . 24 )  şöyle denir : yo brahmiinariı vidadhati pürvam yo vai 
vedariıS ca giipayati sma krşnah: "Başlangıçta Brahrna'ya Yedik bilgiyi 
öğreten ve gecmişte Yedik bilgiyi yayan kişi Krşı:ıa idi ."  Ve yine 
Niiriiyana Upanişad'da ( 1 )  şöyle denir : atha puruşo ha vai niiriiya?:W 
'kamayata prajah srjeyeti: "Ve sonra, Yüce Şahıs Nara yana canlı 
varlıklar yaratmak istedi." Ve Upanisad şöyle devam eder: niiriiyanad 
brahmii jiiyate , niiriiyaniid prajiipatih prajiiyate , niiriiyanad indro jiiyate , 
niiriiyaniid aştau vasavo jiiyante , niiriiyanad ekadasa rudrii jiiyante , 
niiriiyaniid dvada siidityiih: "N arayaı:ıa'dan Brah111a doğdu ve 
N arayaı:ıa 'dan re is ler de doğdu .  Narayana'dan lndra doğdu, 
Narayana'dan sekiz Yasu doğdu, Narayana'dan onbir Rudra doğdu, 
Narayaı:ıa'dan oniki Aditya doğdu." Narayana, Krşna'nın uzantısıdır. 

Aynı  Vedalar'da bel irt i ldiğine göre, brahmanyo devaki-putra� : 
"Devaki 'nin oğlu Krşr:ıa, Tanrının Yüce Şahsıd ır . "  (Niiriiyana 
Upanişad 4 )  denir ve şöyle devam eder :  eko vai narayana asin na 
brahmii na isiina napo ıwgni-samau neme dyiiv-aprthivi na naksatriini na 
süryah: "Yaratıl ışµı başlangıcında sadece Yüce Şahıs Narayaı:ıa vardı. 
Ne Brahma, ne Siva, ne ateş, ne Ay, ne gökte yıldız lar, ne de Güneş 
vardı .." (Maha-Upanişad 1 )  Yine Maha-Upanişad'da anlatıldığına göre, 
Rab Siva, Yüce Tanrı 'nın alnından doğmuştur. Böylece Vedalar'da 
�nlat ı ld ığı gibi, ibadet ed ilmesi gereken Yüce Tanrı, Brahma ve 
Siva'nın yaratıcısıdır. 

Krşna, Mokşa-darrna'da şöyle der: 

prajiipatiriı ca rudrariı ciipi 
aham eva sr jiimi vai 
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tau hi marn na vijanito 
mama maya-vimohitau 

1 0.9 

"Saygıdeğer reisler, Siva ve d iğerleri Benim tarafımdan yaratılmışlardır, 
fakat onlar Benim yanıltıcı enerj im tarafından yaratıldıkları için Benim 
tarafımdan yaratıldıklarını bi lmezler." Varaha Purana'da şöyle denir: 

narayanah para devas 
tasmiij jata5 catu1mukha� 

tasnüid rııdro 'bavad devah 
sa ca sarva-jfıiitarn gataİı 

"Narayana Tanqnın Yüce Şahsıdır ve Ondan Brahma doğmuştur ve 
Brahma'dan da Siva doğmuştur." 

Rab Krşna bütün soyların kaynağıdır ve Ona, herşeyin en etki l i  
sebebi denir. O şöyle der: "Herşey Benden doğduğu için Ben herşeyin 
i lk kaynağıyım. Herşey Bana tabidir ve hiçkimse Benden yüksekte 
değild ir ."  Krşna'dan başka bir yüce kontrolör yoktur. Deha sahibi 
bir manevi öğretmenden Vedik l iteratürü referanslarıyla Krşr:ıa'yı bu 
şekilde anlıyan kiş i ,  bütün enerj isini Krşr:ıa şuuruyla meşgul eder ve 
gercek anlamda b i lgili bir insan haline ge lir. Böyle bir kişiye kıyasla 
Krşna'yı doğru dürüst b i lmeyen herkes ahmak konumundadır. Ye 
sadece bir ahmak, Krşı:ıa'nın sıradan bir insan olduğunu düşünebi lir. 
Krşna şuurundaki insan bu gibi ahmaklar tarafından şaşırt ılmamalı ,  
Bagavad-gita'nın bütün otorite dışı yorumlarından uzak durmalı  ve 
kararlılık icinde Krşna şuurunda ilerlemelidir. 
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mac-citta mad-gata-prana 
bodhayantah parasparam 

kathayanta5 ca rniiın nityam 
tusyanti ca ramanti ca 

rnat-cittah-ak ı  i l  a r ı  tamami  y le  Ben imle  meşgu l ;  mat-gata
pranah-yaşamla r ı  Bana adanmış ;  oodhayantah-vaaz eden;  
parasparam-kendi ara larında; kathayantah-konuşan ; ca-<le-da; 
marn-Benim hakkımda; nityam-birbiri ardına; tusyanti-memnun 
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olurlar; ca-<le-da; ramanri-aşkın saadetin zevkini almak; ccı-<le-da. 

CEVİRİ 
Bana adanmıs kullarımın ·akılları daima Beni düsünmekle 
meşguldür, yaŞamları tamamen Bana hizmet etmeye adanmıştır, 
her zaman birbirlerini aydınlatmaktan ve Benim hakkımda 
konuşmaktan büyük bir tatminiyet ve saadet duyarlar. 

AClKLAMA 
Burada karakterleri belirti len adanmıs saf kullar kendilerini tamamen 
Tanr ının askın aşk hizmetiyle mesgu l ederler. Onların akı l ları 
Krşna 'nın ni lüfer ayaklarından başka birşey düşünmez. Onlar 
genellikle aşkın konular hakkında konuşurlar. Adanmış saf kulların 
belirtileri özellikle bu dörtlükte anlatı lmaktadır. Yüce Tanrıya adanmış 
kul lar, günün yirmidört saati Yüce Tanrının nitel iklerini ve 
eğlencelerini yüceltmekle meşgul olurlar. Onlarm kalpleri ve ruhları 
daima Krşna ile meşguldür ve diğer adanmış kul larla Onun hakkında 
konuşmaktan zevk duyarlar. 

Adanmış hizmetin başlangıc safhasında, hizmetin kend isinden 
aşkın bir zevk duyulur, ve hizmetin o lgunluk safhasına u laşan kul 
tamamen Tanrı askı i le dolar. Bir kere bu askın konuma ulasan k is i ,  
Tanrının Kendi e�inde sergilediği en yüce mükemmelliği tadar. Rab 
Çaitanya bu aşkın adanmış hizmeti, canlı varlığın kalbine atılan bir 
tohuma benzetir. Evrendeki ceşi t l i  gezegenlere seyehat eden sayısız 
miktarda canlı varlık vardır ve bunların icinde sadece birkacı adanmıs 
bir kulla karşılaşarak adanmış hizmeti a�1lama şansına sahip olacak 
kadar talihlidir .  Bu adanmış hizmet tıpkı bir tohum gibidir ve eğer 
canlı varlığın ka lb ine eki l i rse ve o da, Hare Krsna, Hare Krşna, 
Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
H·are Ha.re;yi zikretmeye devam ederse, bu tohum, tıpkı düzenl i  bir 
şekilde su lanan bir tohumun fi l izlenip boy atması gibi fi lizlenir ve 
büyür. Adanmış hizmetin ruhsal bitkisi yavaş yavaş büyüyerek sonunda 
madd i evrenin kabuğunu deler ve ruhsa l semadaki parlaklığa, yani 
brahmajyotiye (nura ) u laşı r. Bu b i tk i  sonunda Krşna'nın ni lüfer 
ayaklarına sığınır ve orada istirahate cekil ir .  Bitkinin yavaş yavaş 
büyüyerek ciceklenmesi ve meyve vermesi gibi adanmış hizmetin 
bitkisi de meyve verir ve zikir ve işitme suretindeki sulama işlemi de 
devam eder. Adanmış hizmetin bu bitkisi, Caitanya-ccıritlimrta'da 
( Madhya-lila, Ondokuzuncu Bölüm) tam olarak anlatı l ır .  Orada 
acıklandığına göre, bitkinin tümü Yüce Tanrının ayaklarına sığındığı 
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zaman kiş i  tamamen Tanrı aşkına garkolur ve  tıpkı bir balığın susuz 
yaşı yamaımısı gibi Yüce Tanrı ile olan bağlantısın ı  bir an bile olsun 
kesemez. Adanmış kisi, bu mertebede Yüce Tanrıyla bağlantılı olarak 
askın niteliklere sahip olur. 

Sıimad-Bagavatam, Yüce Tanrı ve adanmış kullar arasmdaki j l işkiler 
hakk ında ceş i t l i  hikaye lerle doludur. bundan dolayı ,  Slimad
Hagcıvacam , Bögavatam'ın kendisinde ( 1  � . 1 3 . 1 8 ) be lirtildiği g ib i ,  
adanmış kullar tarafından cok sevil ir .  Slimad-bagavatarn puranam 
tımalaın �ad vaişncıvc'inı'.iıit pri)•am . Bu hikayelerde madd i faa l iyetler, 
ekonomik gel işme, duyu tatminiyeti, veya özgürlük hakkında hiçbirşey 
anlat ı lmaz.  Srimad-Baga�ıatam, Yüce Tanrının ve Ona adanmış 
kul ların doğasını tam olarak betimleyen hikayelerle doludur. Bundan 
dolayı ,  Krsna suurunda uyanmış ruhlar, tıpkı gene bir kız ve erkeğin 
birbirleriyle beraber olmaktan zevk alması gibi, bu aşkın literatürleri 
duymaktan zevk alırlar. 
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resc'iıi1 sataw-yı�kcanöın 
bajacc'iıi1 priti-pürvakam 

dlıcliimi buddhi-yogaın raıit 
yena möm upayanti re 

rcstim-onlara ; sacaca-yukranam--daima meşgu l ;  bajatı'.im-adanmış 
hizmet vermekte ;  prlti-pürvakarn-aşk i le ;  dadami-veririm; buddhi
wıgam-gerce k zeka ;  ram-o; yena-tarafından ;  mam-Bana; 
ı ı{Ja)•iinri-gelmek ; re-onlar. 

CEVİRİ 
Bana daima aşk ile hizmet etmeye adanmış kullarıma, Bana 
ulasmalarmı sağlayacak bir anlayıs veririm. 

ACIKLAMA 
Bu dörtlükte kullanı lan bııddh°i-yogam sözcüğü çok önemlidir. İkinci 
Bölümden hatırlıyabi leceğimiz gibi ,  Tanrı, Arjuna'ya, buddhi-yoga 
yoluyla öğreteb i leceği ni söylemişt i .  Burada buddhi-yoga i zah 
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edilmektedir .  Buddlıi-yoganın kendis i ,  Krşr:ıa şuuruyla yapılan 
çalışmadır ve bu, en yüksek zekadır. Buddhi sözcüğü "zeka"anlarnına 
gelir ve yoga sözcüğünün anlamı "mistik faaliyet, veya mistik yükseliş" 
tir. Kişi, evine ve Tanrıya geri dönmek istediği zaman adanmış hizmet 
yoluyla kendisini tamamen Krşı:ıa şuuruna verir ve onun bu hareketine 
buddhi-yoga denir. Birbaşka deyişle, buddhi-yoga kişinin bu maddi 
esareten kurtulma yoludur. Gelişme ile ulaşılabilecek en yüce hedef 
Krşr:ıa'dır. Beşerler bu hakikati bilmezler ; bundan dolayı, adanmış 
kul larla ve deha sahibi bir manevi öğretmenle beraber olmak çok 
önemlidir. Hedefin Krşı:ıa olduğu bilinmelidir, ve bu hedef belirlendiği 
zaman hedefe giden yol yavaş yavaş, fakat gelişme ile aşılır ve en yüce 
hedefe u lası lır. 

Kişi yaşamın hedefini bilmesine rağmen faaliyetlerinin meyvelerine 
tutkunsa, o zaman kamuı-yogada hareket ediyor dernektir. Kişi, eğer 
hedefin Krşr:ıa olduğunu biliyor, fakat Krşr:ıa'yı anlamak için akli 
tahminlerde bulunmaktan zevk alıyorsa o zaman jiüina-yogada hareket 
ediyor dernektir. Ve kişi, eğer hedefi biliyor ve Krşna'yı tamamen 
adanmış hizmette ve Krşr:ıa şuurunda arıyorsa, o zaman bakti-yogada, 
yani tam yoga olan buddhi-yogada hareket ediyor dernektir. Bu tam 
yoga, yaşamdaki en yüce mükemmellik mertebesidir. 

Kişi, deha sahibi bir mürşide bağlı olabilir ve bir tarikatla i l işkili 
olabilir, fakat kişi eğer gelişme gösterecek kadar zeki değilse, o kişi 
sonunda Tanrıya u laşabilsin diye, Krşı:ıa ona bazı içten gelen 
öğretilerde bulunur. Bunun için gereken nitelik, kişinin daima aşk 
ve adanmışlık iç inde Krşr:ıa şuuruyla meşgu l olması ve her türlü 
hizmette bulunmasıdır. Kişi, Krşr:ıa için bir iş yapmalı ve o iş aşkla 
yapılmalıdır .  Adanmış kişi, eğer benlik- idraki yolunda gel işme 
gösterecek kadar zeki değilse, fakat samimiyse ve adanmış hizmette 
yapılan faal iyetlere adanmış ise , o zaman Tanrı ona ilerleme şansı 
tanır ve o kişi de sonunda Tanrıya ulaşır. 
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teşam evanukampiirtham 
aham ajiüina-jariı tamah 

nasayamy iitma-bava-stho 
jiüina-dipena basvata 
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teşiim-onlar i c in ;  eva-kesinl ikle ;  anukampa-artham-özel b ir  
rahmet göstermek;  aham-Ben; ajiiana jam-cehalet yüzünden; 
ramah-ka ra n 1 ı k ;  nasayami-s i 1 m e  k ;  atma-bava-kalplerinde; 
srhah- b u  1 u n a n ;  jı1ana- b i l g i n i n ;  dioena- l a m b a  i l e ;  
basvatı'i-parlıyan. 

CEYİRİ 
Özel insafımı ( rahmetimi ) . onlara göstermek için, onların 
kalplerinde bulunarak, bilginin parlayan lambası i le cehaletten 
doğan karanlığı silerim. 

ACIKLAMA 
Rab Caitanya, Benares'te, Hare Krşı:ıa , Hare Krşna, Krşı:ıa Krşı:ıa, 
Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare zikirini 
yayarken Onu binlerce kişi izliyordu. O sırada Benares'te bulunan ve 
oldukca entellektüel ve etki leyici bir zat olan Prakasananda Sarasvati, 
Rab Caitanya 'yı duygusal olmakla suçlamıştı .  Fi lozoflar, adanmış 
kulları bazen böyle eleştirirler, cünkü onlar, bircok adanmış kulun 
cehaletin karanlığı kinde olduğunu ve felsefi bakımdan saf ve duygusal 
kisi ler olduklarını düşünürler. Aslında bu yanlış bir değerlendirmedir. 
Adanmışlık felsefesini i leri sürmüş olan birçok bilge vardır. Fakat, 
adanmış kul eğer kendi l i teratürlerinden, veya kendi mürşidinden 
yararlanamaz, fakat adanmış hizmette içtenlik gösterirse, o zaman 
kalbinde bulunan Krşna'dan yardım görür. Bundan dolayı, Krşı:ıa 
suurunda ictenlikle hareket eden adanmış kişi bilgisiz olamaz. Kişinin 
adanmış hizmette bulunabilmesi icin gerekli olan yegane nitelik, o 
kisinin tam Krsna suurunda olmasıdır. 

· Modem fi lozofların düşüncesine göre, ayırım yapmayan kişi saf 
b i lgiye sahip olamaz. Onlara göre, bu cevap Tanrı tarafından 
verilmiştir. Adanmış saf hizmetle meşgul olanların eğitimleri ve Yedik 
ilkeler hakkındaki bilgi leri yetersiz olsa bile, bu dörtlükte belirtildiği 
gibi, onlar yine de Tanrı tarafından yardım görürler. 

Tanrının Arjuna'ya anlattığına göre, çok büyük olan Yüce Hakikati 
sadece akli bir gayret sarfederek anlıyabilmek ve Ona ulaşmak mümkün 
olmadığı ic in, Tanrının Yüce Şahsı olan Mucit.ık ve Yüce Hakikati 
sadece tahminlerle anlamak mümkün değildir. insan milyonlarca yıl 
boyunca tahminlerde bulunabilir, fakat kişi eğer Tanrıya adanmamışsa, 
yani Yüce Hakikate aşık değilse Krşna'yı, veya Yüce Hakikati asla 
anlıyamıyacaktır. Yüce Hakikat Krşı:ıa sadece adanmış hizmetle 
memnun edilebilir ve O, akıl  almaz enerj isi i le Kendisini adanmış saf 
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kulunun kalbinde acığa vurur. Adanmış saf bir kul Krşna'yı da ima 
kalbinde taşır; ve tıpkı bir güneş gibi olan Krsna'nın varlığı ile cehaletin 
karanlığı hemen s i l inir .  Bu ise, Krsna 'nın adanmış saf ku l larına 
gösterdiği özel bir rahmettir. 

Milyonlarca yaşamın bir sonucu olarak, madde ile olan beraberl iğin 
sebep olduğu kirl i l ik yüzünden kişinin kalbi materyalizmin tozuyla 
kaplanır, fakat kiş i ,  eğer adanmış hizmetle meşgul olur ve daima 
Hare Krşr:ıa'yı z ikrederse o zaman bu toz bir an önce temizlenir ve 
kişi saf bi lgi platformuna yükselir. En yüce hedef olan Vişnu 'ya akli  
tahminler ve tartışmalarla değil, sadece bu zikirle ve adanmış hizmetle 
ulaşı labi l ir .  Adanmış saf bir kulun yasamdaki maddi gereksinimler 
icin hicbir endişe duyması gerekmez, cünkü kişi kalbinden karanlığı 
s i l ip atınca, o zaman, kulunun verdiği adanmış aşk hizmetinden 
memnun kalan Yüce Tanrı tarafından herşey ona bağışlanır. Bagavad, 
gitfı öğret isinin özü budur. Kisi ,  Bagavad,gitii'yı öğrenerek Tanrıya 
tamamen teslim olabi l ir ve adanmış hizmetle meşgul olur. Tanrının 
kontrolü altına giren kişi her türlü materyalist gayretten kurtulur. 
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pararn brahma paraın dama 
pavitraıiı pararrwın bavö.n 

purusam sfı5vataın divyam 
fıdi,devam ajaın vibhum 

ahus wam rsayah sarve 
devarsir naradas tatha 

asito de�alo vyasah 
svayaın caiva bravisi me 

aıjunah uviica-Arjuna şöyle dedi ;  param-yüce ; brahma-hakikat; 
param-yüce ;  dama-beslemek; pavitram-saf; paramam-yüce; 
baviin-Sen; purusam-şahıs; .sa.svatam--özgün; divyam-aşkın; adi, 
devam-özgün Tanr ı ;  ajam-doğumsuz ;  vibhum-en büyük;  
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ahı ıiı-söylemek;  tvanı-Senin;  rsayah-bilgeler ;  sarve-bütün; 
dcva-rsih-yarı tanrı lar arasındaki bilge ; nZiradah-Narada; tatha--de
da; asitah-Asita; de�1alah-Devala; vyiisa/ı-Vyasa ; svayanı-şahsen; 
cil--de-da; <?va-kesinl ikle; ln·avisi-acıklıyorsun; nıe-bana. 

CEVİRİ 
Arjuna şöyle dedi : Sen Tan�ının Yüce Sahsı, nihai mesken, en 
saf olan Yüce Hakikatsin. Sen ebedisin, aşkınsın, özgün şahıssın, 
doğumsuz olansın ve en büyüksün. Narada , Asita, Devala ve 
Vyasa gibi bütün büyük bilgeler Senin hakkındaki bu hakikati 
onaylarlar ve simdi de Sen, Sahsen bunu bana acıklıyorsun. 

ACIKLAMA 
Yiice Tanr ını n  bireysel ruhtan fark l ı  olduğu burada açıkl ığa 
kavuşturulduğu icin, bu iki dörtlükte, Yüce Tanrı mcxlern fi lozoflara 
b i r  fı rsat tan ımaktadı r . Arj una, Bagavad-gita'nın bu bölümündeki 
dört esaslı dört lüğü isitt ik ten sonra bütün şüphelerden kurtularak 
Krsna'yı Tanrının Yüce Şahsı olarak kabul etmekte ve Ona, "Sen 
f)(ıraın lnDhnw sın, yani Tanrının Yüce Şahsısın" demektedir. Ve biraz 
i ince Krşna tarafından bel irt i ld iği  g ibi ,  O, herşeyin ve herkesin 
kaynağıdır. Her yarıtanrı ve her insan Ona bağl ıd ır. Cehalet icindeki 
insanlar ve yarı tanrı lar, kendilerinin mutlak olduklarını ve Tanrının 
Yiice Sahsından bağımsız olduklarını zannederler. İşte bu cehalet, 
rıJanmış  hizmet yoluyla mükemmelen giderilir . Bu konu bir önceki 
di ırtli.ikte Tanrı tarafınan ac ıklanmışt ı .  Şimdi de Arj una, Vedik 
i 1ğret i ler  doğru l tusunda,  Onun lü tfuyla Onu Yüce Hakikat olarak 
kabul etmekteJ ir. Arjuna, Krşna'nın yakın arkadası olduğu için Ona 
i l t ifa t  ederek,  "Sen, Tanr ın ın Yüce Sahs ı Mut lak Hakikatsin" 
dememektedir. Bu iki dörtlükte Arjuna"nın söylediği herşey Vedik 
hakika t tara fından onaylanmışt ır .  Ved ik öğret i ler tarafından 
nnrıyland ığı gibi ,  sadece Yüce Tanrıya adanmış hizmet verenler Onu 
anl ıyab i l ir ler ,  d iğerleri ise anlı yamazlar. Arj una'nın bu bölümde 
rınlrı tt ığı her söz Ved ik öğretiler tarafından onaylanır. 

Kena Upcmisad 'Ja bel irt i ld iğine göre , Yüce Brahman herşeyin 
i stirahat yeridir, ve Krşna 'nın da açıkladığı gibi , herşey Onda istirahat 
eder. Mımdaktı Upanisad'da da onaylandığı gibi, herşeyin Kendisinde 
ist irahat ettiği Yüce Tanrı , sadece daimi olarak Onu düşünenler 
tarafından anlaşı labilir. Krşna 'yı daimi olarak düşünmek, smaranam, 
yani adanmış hizmet yöntemlerinden birid ir. Kişi sadece adanmış 
hizmetle konumunun farkına vararak bu maddi vücuttan kurtulabil ir. 
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Yüce Tanrı, Vedalar'da safın en safı olarak kabul edilir. Krsna'nın 
safın en safı olduğunu anlıyan k işi bütün günahsal faal iyetferden 
arınabilir. Kişi, Yüce Tanrıya teslim olmadıkça günahsa! faaliyetlerden 
arınamaz. Arjuna'nın Krşı:ıa'yı en yüce saflık olarak kabul etmesi 
Yedik l iteratürün öğretileri ile bağdaşır. Bu hakikat, aynı zamanda 
Narada'nın başı cektiği büyük kişilikler tarafından da onaylanmıştır. 

Krsna, Tanrının Yüce Sahsıdır ve kisi Onu daima medite etmeli 
ve öfı�nla olan aşkın akrabalığının tad{nı çıkartmalıdır. O, en yüce 
varoluştur. O, vücutsal ihtiyaçlardan, doğumdan ve ölümden 
özgürdür. Bunu sadece Arjuna onaylamaz, bütün Yedik literatürler, 
Puraniilar ve tarih de onaylar. Bütün Yedik literatürlerinde Krşı:ıa 
bu şekilde anlatılır ve Yüce Tanrının Kendisi de, Dördüncü Bölümde, 
"Doğmamış olmamla beraber, bu dünyaya dini ilkeleri yerleştirmek 
için gelirim" demiştir. O, yüce kaynaktır; Onun sebebi yoktur, çünkü 
O, bütün sebeplerin sebebidir ve herşey Ondan yayılır. Kişi, Yüce 
Tanrının lütfuyla bu mükemmel bilgiyi edinebilir. 

Arjuna burada Krşı:ıa'nın lütfu ile kendisini dışa vurmaktadır. 
Eğer Bagavad-gita'yı anlamak istersek bu iki dörtlükte belirtilenleri 
kabul etmemiz gerekir. Buna, parampara sistemi, yani gurular zincirinin 
kabulü denir. Kişi bu zincirde yer almaksızın Bagavad-gita'yı anlıyamaz. 
Akademik bir öğrenimle Gita'yı anlamak mümkün değildir. Yedik 
l iteratüründeki bütün bu delillere rağmen, akademik kariyerleriyle 
gururlanan bazı kişiler, Krşı:ıa'nm sıradan bir insan olduğunu inatla 
düşünmekten maalesef vazgeçmezler. 
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sarvam etad rtariı manye 
yan marn vadasi kesava 

na hi te bagavan vyaktiriı 
vidur deva na danavı'ih 

sarvam-bütün; etat-bu; rtam-hakikat; manye-kabul ederim; 
yat-hangi ;  rnam-bana; vadasi-söylersen; kesava-Ey Krşr:ıa; 
na-asla; hi-kesinlikle ; te-Senin; bagavan-Ey Tanrının Şahsı; 
vyaktim-vahiy; viduh-bilebilirler; devah-yarıtanrılar; na-ne de; 
danavı'il),-şeytan lar. 
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CEVİRİ 
Ey Krşna, bana söylemiş olduğun herşeyi hakikat olarak kabul 
ederim. Ey Tanrım, ne yarıtanrılar ne de şeytanlar Senin şahsiyetini 
anlıyamazlar. 

ACIKLAMA 
İnançs ı z  ve scytani  b i r  �n izaca sah ip  olanlar ın Krşı:ıa ' y ı  
anlıyamıyacakları burada Arjuna tarafından onaylanmaktadır. O, eğer 
yarıtanrı lar  tarafından bi le b i l inemiyorsa, bu modem dünyanın 
enre l lektüel leri tarafından nasıl bi linebi l ir ?  Arjuna, Yüce Tanrının 
lt'ıtfu ile Yüce Hakikatin Krşna olduğunu ve Onun mükemmel şahıs 
olduğunu anlamıştı .  Bu bakımdan manev i  yolda bulunan herkes 
Arjuna 'nın i zinden yürümelidir .  O, Bagavad-gita'nın otoritesini 
a lmıştı . Dördüncü Bölümde anlatıldığı gibi, Bagavad-gita'yı anlamak 
icin gerekl i  olan gıını/ar zinciri ,  yani parampara sistemi kaybolmuştu 
ve Krşna, kaybolmuş olan bu gıırular z incirini Arjuna i le yeniden 
baslatmıstı, cünkü O, Arjuna'yı en yakın arkadaşı ve büyük bir adanmış 
kul olarak görmekteydi .  Bundan dolayı, Bagavad-gita'nın önzözünde 
bel irtt iğimiz gibi ,  Bagavad-gita parampara sistemiyle anlaşı lmalıd ır 
( i 1ğren i lmel id ir ) .  Parampara s i stemi kaybolunca bunu yeniden 
canland ırması ic in Arjuna seç i lmişti . Krşna 'nın söylediği herşeyin 
Arjuna tarafından kabul edilmesini kendimize örnek almalıyız, cünkü 
�adece bu yolla Bagavad-gitii'nın özünü ve Krşna'nın Tanrının Yüce 
Şahsı olduğunu anlıyabiliriz. 
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svayam eviitnumatnUinaıi1 

ııettha tııaıiı pııruşottanw 
lnl ta-baııana büte5a 

deııa-deva jagat-pate 

svayam- ş a h s e n ;  eva- k e s i n l i k l e ;  amwna-Kendinle ;  
iitmaıwm-Kend in;  vettha-bilir; tvam-Sen ; purusa-uttanw-Ey 
bütün şahısların en büyüğü ; lnlta-bavana-Ey herşeyin kaynağı; büta
isa-Ey herşeyin Tanrısı; deva-deva-Ey bütün yarıtanrıların Tanrısı ; 
jagat-pate-Ey tüm evrenin Tanrısı. 
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CEVİRİ  
Ey Yüce Sahıs, doğrusu tek başına Sen dahili kudretinle Kendini 
bilirsin. Sen herseyin kaynağı, bütün varlıkların ve yarıtanrılarm 
Tanrısı ve evrenin Efendisisin ! 

ACIKLAMA 
Yüce Rab Krşna, Arjuna ve onun izinden gidenler gibi, sadece adanmış 
hizmette bu lunarak Onunla i l iski  hal inde olanlar tarafından 
b i l inebi l i r . Seytani ve Tanrıtanımaz bir  karaktere sahip olanlar 
Krşna'yı bi lemezler. Kişiyi Yüce Tanrıdan uzaklaştıran akl i  tahminler 
ciddi bir günahtı r  ve Krşna'yı bi lmeyen kişi Bagavad-gitı'i üzerinde 
yorum yapmamalıdır. Bagmıad-gitı'i Krsna'nın demecidir ve Gitı'i, Krşı�a 
bil imi olduğu icin, Arjuna'nın anladığı şekilde Krşna 'dan duyularak 
anlası lmal ıdır (öğrenilmelid ir) .  Ateist kisilerden değil. 

Srimad-Bagavawm ( 1 . 2 . 1 1 )  şöyle der: 

vadanti tat tattva-vidas 
tattvaın yaj jı"iı'iruım advayam 

brahrrıeti paramı'itmeti 
bagavı'initi sabdyace 

Yüce Hakikat, Brahman olarak, kalpte bulunan Paramatma olarak 
ve Tanrının Yüce Sahsı olarak üc halde idrak edilebi l i r. Kisi , Mutlak 
Hakikati anlarnanı·n bu son safh�s ında Tanrının Yüce Şahsına gelir. 
Gayrişahsi Brahman'ı  ( nuru ) ,  veya kalpte bulunan Paramatma'yı 
idrak etmis olan s ıradan bir insan ve hatta özgürlüğüne kavusmus 
bir insan bile Tanrının Şahsını anlıyamaz . Onun için, bu gibi kişiler, 
Krşna tarafından anlatı lan Bagavad-gicı'i 'nın dörtlüklerinden Yüce 
Şahıs ı  anlamaya cal ı şabi l i r ler. Gayrişahsiyetc i ler  Krşna 'y ı  bazen 
Bagavı'in olarak kabu l ederler, veya Onun otoritesini kabul ederler. 
Bununla beraber, özgürlüğüne u laşmış olan bircok kiş i ,  Krşna'yı 
Puruşottama olarak, yani Yüce Şahıs olarak anlıyamaz. Bundan dolayı, 
Arjuna Onu Purusottama olarak kabul eder. Bununla beraber, kiş i ,  
bütün canl ı lar ın bahasın ın  Krsna olduğunu hala anlı yarnıyabi l i r . 
Bundan dolayı ,  Arjuna Onu, Büta-bavana olarak tanımlar. Ve k isi 
Onu bütün canlı lar ın babası olarak b i lse b i le yine de Onu yüce 
kontrolör olarak bi lemiyebilir; bundan dolayı, O, burada Bütesa olarak, 
yani herkesin yüce kontrolörü olarak tanımlanmaktadır .  Ve k işi , 
Krsna 'yı  bütün canlı varlıkların yüce kontrolörü olarak bi lse bi le ,  
yine de bütün yarıtanrıların kaynağının O olduğunu bilemiyebil ir ;  
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hunclrın dolayı ,  O ,  burada Devadeva olarak, yani bütün yarıtanrı ların 
i hadet  ett iğ i  Tanrı olarak tanımlanmaktad ı r. Ve k iş i ,  bütün 
yarıta nrı ların ibedet ett iği Tanrının O olduğunu bi lse bile, herşeyin 
sahibinin O olduğunu bi lemiyebilir; bundan dolayı O, burada Jagatpati 
ul ara k  tan ımlanmaktadır .  Böylece Krşna hakkın daki hakikat , 
A rjuna 'nı n  idrakinin sonucu olarak bu dört lükte belirti lmistir , ve 
hiz i ın de Krşna'yı olduğu gibi anlıyabi lmemiz icin Arjuna'nın izinden 
yi'ı rl'ı ınem iz gerekir.  
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1 1llktwn arh.asy aseseıw 
clivyö. hy ö.tma-vibh.ı:-aayah 

·yö.bhir vibh.ütibhir lokö.n . imö.ıi1s tvwiı vyö.pya tişthasi 

ı •uhı.ım-sö y ! e m e k ; arh.asi-hake t t i ğ i n ;  asesena-detaylarıyla; 
di t T\lı'ih- k u t s a  1 ; hi- k e s i n  1 i k 1  e ;  ö.trna-Kendinin; 
ı 1ihl11� ra)•ah- z e n g i n 1 i k 1 e r i ; yö.bhih-vasıtasıyla; 
ı •ihhı.l ribhih-zenginl ik ler ;  lokö.n-bütün gezegenler; iman-bunlar; 
rvtın 1-Sen ;  V)1ö.pya-kaplayan; risrhasi-kalmak. 

CEVİRİ  
Bütün bu dünyaları kaplayan kutsal zenginliklerini detaylarıyla 
bana anlat lütfen. 

ACIKLAMA 
Bu dörtlükten anlasıldığı gibi, Arjuna, Tanrının Yüce Şahsını anlamış 
( ı lmaktan dolayı tatmin olmuş görünmektedir. Arjuna, Krşna'nın 
l ü tfuyla sahsi tecrübeye, zekaya ve bi lgiye sahiptir ve o, Krsna 'yı 
Tanrının Yüce Şahsı olarak kabul etmiştir. Arjuna, Krsna'dan hicbir 
s('ıphe duymamasına rağmen, Krşna 'dan her tarafı kaplıyan doğasını 
acıklamasını istemektedir. Ha lkın geneli ve bazı gayrişahsiyetci ler, 
Yüce Tanrının  bu her tarafa yayılmış olan doğası i le i lgi lenirler. Bu 
bakımdan Arj una burada, Krsna 'nın ceşitli enerj i leri aracı lığıyla her 
tarafa yayı lmıs hal i  icerisinde nas ı l  var olduğunu soruşturmaktadır. 
Arj una 'nın sorduğu bu sorunun halk ad ına soru lduğu gayet iy i  
bi l  inmelidir. 
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kathariı vidyam aham yogiriıs 
tvariı sada paricintayan 

kesu kesu ca bavesu 
cinty

.
o 'si bagav

.
an maya 

katham-nasıl ;  vidyam aham-bilecekmiyim; yogin-Ey yüce mistik; 
tvam-Sen; s a d a- d a i m a ; paricintayan--düşünüyor; 
keşu-hangisinde;  keşu-hangisinde;  ca--de-da; baveşu--doğalar ; 
cintyah asi-hatırlanırsın; bagavan-Ey Yüce Rab;  maya-benim 
tarafımdan. 

CEVİRİ 
Ey Krşı:ıa, Ey yüce mistik, Seiıi sürekli olarak nasıl düşünebilirim? 
Ey Tanrının Yüce Şahsı, Seni ne gibi suretler içerisinde 
hatırlayabiliriz? 

ACIKLAMA 
Bir önceki bölümde belirtildigine göre , Tanrının Yüce Şahsı Kendi 
yoga,mayası ile örtülüdür. Sadece teslim olmuş kullar ve adanmış 
ruhlar Onu görebilirler. A rjuna, burada arkadaşı Krşı::ı.a'nın Yüce 
Tanrı olduğuna ikna olmuş durumdadır, fakat s ı radan insanların, 
her tarafı kaplayan Tanrıyı bilmelerini sağlayan genel yöntemi bilmek 
istemektedir. Şeytani ve Tanrıtanımaz kişiler dahil olmak üzere, 
sıradan beşerler Krşı::ı.a'yı bilemezler, çünkü O, yoga,maya enerj isi 
tarafından korunur (örtü lüdür) . Yine de Arjuna tarafından sorulan 
bu sorular onların yararınadır. Yücelere ermiş bir adanmış kul sadece 
kendi anlayışı ile değil, fakat bütün insanlığın anlaıyışı ile ilgilidir. 
Bundan dolayı insaf sahibi olan Arjuna, bir Vaişnava, yani adanmış 
bir kul olduğundan, sıradan beşerlerin Yüce Tanrının her tarafa 
yayılışını anlamalarını sağlamak için bir kapı açmaktadır. Arjuna, 
burada Kfşı::ı.a'ya yogin diye hitap etmektedir, çünkü Krşı::ı.a yoga,maya 
enerj isinin ustasıdır ve O, bu enerjisiyle Kendisini sıradan beşerlerin 
gözünden gizler. Krşı::ı.a'ya aşık olmamış s ıradan beşerler her zaman 
Krşı::ı.a'yı düşünemezler ve bundan dolayı maddi şeyleri düşünmek 
zorunda kalırlar. Arjuna bu soruyu sorarken bu dünyadaki materyalist 
beşerlerin düşünce yapısını göz önüne almaktadır. Keşu keşu ca baveşu 
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sözcükleri maddi doğa i le  i lgil idir (bava sözcüğünün anlamı "fiziksel 
şeyler" d ir ) . Materyalistler Krşna'yı ruhsal bakımdan anlıyamadıkları 
icin onlara , akı llarını fiz iksel şeyler üzerine konsantre etmeleri ve 
Krşna'n ın fiz iksel temsi lc i l ikler tarafından nası l  tezahür ettiğini 
görmeye calışmaları tavsiye edilir. 

1 8  
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vistareniitmano yogariı 
vibhutiriı ca janiirdana 

büyah kathaya trptir hi 
srnvaw niisti me 'mrtam 

{JİStarena-detaylar ıy la ;  iitmanah-Senin ;  yogam-mistik güç ;  
vibhütim-zenginl ikler ; ca---de-da; jana-ardana-Ey Tanrıtanımazları 
ö ldüren ;  bii.yah-tekrar ;  kathaya-bet imle ;  trptih-tatminiyet; 
ili-kes in l i k l e ;  srnvatah-iş i terek ; na ast i-yok; me-benim; 
amrram-nektar. 

CEVİRİ 
Ey Janardana, zenginliklerini.n mistik gücünü detaylarıyla tekrar 
izah et lütfen. Seni dinlemeye doyamıyorum, çünkü Seni dinledikçe 
sözlerinin tadına daha cok varıyorum. 

ACIKLAMA 
Buna benzer bir istek Saunaka;nın liderliğindeki Naimişaraı::ı.ya rşileri 
tarafından Süta Gosvami 'ye sunulmuştu. O istek şöyleydi :  

vayam tu na vitrpyiima 
ıtttama-sloka-vikrame 

yac çrr:ıvatiiriı rasa-jiiiıniiriı 
sviidu sviidu pade pade 

"K i ş i ,  uzman duac ı lar tarafından yüce lt i len Krşı::ı.a 'nın aşkın 
eğlencelerini sürekli olarak duysa bi le bunun tadına doyamaz. Krşı::ı.a 
i le  aşkın bir i li şkiye girenler, Onuq eğlencelerinin betimlemelerini 
dinlemekten her an zevk alırlar. " (Srimad-Biigavatam 1 .  1 .  1 9 )  Arjuna 
bundan dolayı Krşı::ı.a hakkında bi lgi edinmeyi ,  ve öze l likle, Onun 
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her tarafa nasıl yayıldığmı bi lmek istemektedir. 
Amrtam, yani nektar söz konusu olunca, Krşna ile i lg i l i  olan her 

bi lgi ve her hikaye tıpkı bir nektar ( yaşam iksiri ) gibidir .  Ve bu 
nektar uygulamalı bir  deneyimle kavranabi l i r .  modem h ikaye ler, 
kurgular ve tarihi hikayeler Tanrının aşkın eğlencelerinden farklıdır, 
cünkü k i ş i  dünyevi h ikayeleri  d inlemekten bıkar, fakat Krşna 
hakkında birşeyler duymaktan asla bıkmaz. Sadece bu sebepten dolayı , 
bütün evrenin tarihi Tanrının enkamasyonların ın eğlencelerinin 
r e fe r ans l a r ı y l a  d o l u d u r .  Pım'ina/ar, T a n r ı n ın c e ş  i t i  i 
enkamasyonların ın gecmis cağlarda yer alan eğlencelerini anlatır. 
Ve konuların tekrar edi lmesine rağmen her okunuşta aynı  tad alınır. 

1 9  
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sri,bagavan ıwiica 
hanca re kathayisyiimi 

divya hy Zitma,vibhürayah 
pradhanyarah kurıı,srestha 

nö.sty anto vistarasya me 

sri,bagavö.n uviica-Tanrın ın Yüce Şahsı söyle ded i ;  hanra--evet; 
re-sana ; kathayisyiimi-anlatacağım; divyah-kutsal ;  hi-kesinlikle; 
atma,vibhürayah-şahsi zenginlikler; pradhanyatah-baslıca olanları ; 
kuru,sreştha-Ey Kuru lar ' ın en iy i s i ;  na asri-yok; antah-sınır; 
visraras)1a-uzantısına ;  me-Benim. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi : Evet, ihtişamlı tezahürlerimi sana 
acıklayacağım, fakat Benim zenginliğim sınırsız olduğu icin sadece 
önemli olanları anlatacağım. 

ACIKLAMA 
Krşna'nın ve Onun servet ir\in büyüklüğünü anlamak mümkün 
değildir .  Bi reysel ruhun duyuları sınırlıdır ve Krşna'yı herseyiyle 
anlamasına olanak tanımaz. Her yaşam durumunda ve her zaman 
Krşna'yı tam olarak anlama ilkesiyle olmasa da, adanmıs kullar Krşr:ıa'yı 
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anl:-ıırnıya calışırlar. Aslında Krşna i le i lgi l i  konular öyle lezzetl id ir ki  
:-ıJanmış kullara t ıpkı  bir nektar gibi  gelir .  Bundan dolayı , adanmış 
kullar bu konulardan büyük zevk al ırlar. Adanmış saf kullar Krşı�a 'nın 
zenginlik lerinden ve Onun ceşitl i  enerj ilerinden bahsetmekten aşkın 
hir zevk alırlar. Bu sebepten dolayı bu konuları duymak ve tartışmak 
i s ter ler .  Krşna,  canl ı var l ık ların Onun bütün zeng inl ikler ini  
anl ıyamıyacaklarını b i ldiği iç in,  sadece farkl ı  enerj i lerinin başlıca 
tezahürlerini anlatmaya razı olmuştur. Burada kul lanılan pradlıiinyatah 
( baslıca)  sözcüğü önemlidir, cünkü Onun zenginlikleri sınırsız olduğu 
icin, Yüce Tanrının sadece birkac başlıca detayını anlıyabil iriz. Onun 
zenginl iklerinin hepsini anlamak mümkün değildir. Ve bu dörtlükte 
kul lanılan vibhiiti sözcüğü, Onun tüm tezahürü kontrol etmesiyle 
i lgil idir. Amara kasa sözlüğünde vibhiiti sözcüğünün anlamı, istisnai 
zenginliğe işaret eder. 

Gayrişahsiyetci ler, veya vahdet-i vücutcular, ne yüce Tanrının bu 
is tisnai zenginliklerini ,  ne de Onun kutsal enerj i lerinin tezahürlerini 
anlıyabi lirler. Onun enerj i leri gerek maddi dünyada gerekse manevi 
di' ınyada çeşi t l i  tezahürler hal inde dağılı rlar. Krşna, burada sıradan 
insanların neyi doğrudan doğruya idrak edebileceklerini anlatmakta 
ve böylece ceşit l i  enerji lerinin bir bölümünü bu yolla betimlemektedir. 

20 
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alıam acma gııdiikesa 
sanm-biitiiSaya-sthitalı 

alıcmı adis ca madhyariı ca 
bıltiiniim anca evcı ca 

diımn-Bcn; ii tnııl-ruh; gı ıdakescı-Ey Arjuna; sarncı-biiw-bütün 
can l ı  vul ık l a r ın ;  lLSll)'a-stlıitcılı-ka lpte  bulunan; aham-Ben; 
adi/ı- k a  y n a  k ;  ca-d e - d a ; madhyarn--0rta; c a--de-da; 
/nl tanam-bü ti.in canl ı  varl ık lar ın ; anrah-son ; eva-kesinlikle; 
ccı-ve. 

CEVİRİ  
J;;y Arjuna,  Ben bütün canl ı  varlıkların kalplerinde oturan 
Ustünruhum. Ben bütün varlıkların baslangıcı, ortası ve sonuyum. 
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ACIKLAMA 
Arjuna'ya bu dörtlükte, "uykunun karanlığını fethetmiş kişi"anlamına 
gelen Guçlakesa sözcüğüyle hitap edilmektedir. Cehaletin karanlığı 
iç inde uyumakta olanların, Yüce Tanrının maddi ve manevi 
dünyalarda çeşitli yollardan Kendisini nası l  tezahür etti rd iğ ini 
anlamaları mümkün değildir. Burada Krşı:ıa'nın Arjuna'ya bu isimle 
hitap etmesi önemlidir, çünkü Arjuna böyle bir karanlığın dışındadır 
ve Tanrının Şahsı, çeşitli zenginliklerini ona anlatmaya razı olmuştur. 

Krşı:ıa, i lk önce tam yayılımı vasıtasıyla bütün kozmik tezahürün 
ruhunu oluşturduğunu Arjuna'ya bildirmiştir.Yüce Tanrı maddi 
evreni  yaratmadan önce tam yay ı l ımı  vas ı tas ıy la  purnsa 
enkamasyonlarına bürünür ve herşey Ondan başlar. Bundan dolayı ,  
O, atmadır, yani evrensel unsurların (mahat-tattvanın) ruhudur. 
Yaratı lışın sebebi tüm maddi enerj i değildir; aslında Maha-Vişnu 
tezahür etmiş evre.nlerin içine girdiği zaman, her varlığın içinde 
Kendisini tekrar Ustünruh olarak tezahür ettirir. Canlı varlığın, 
bireysel vücudunun içinde bulunan ruhsal kıvılcımla var olduğunun 
deneyimine sahibiz. Bu ruhsal kıvılcım olmadan vücut gelişmez. Aynı 
şekilde, Yüce Ruh Krşı:ıa içine girmeksizin maddi tezahür de gelişemez. 
Subala Upanişad bu konuda şöyle der: prakrty-adi-sarva-butantar-yarni 
sarva seşi ca.rıarayanah :  "Tanrının Yüce Şahsı bütün tezahür etmiş 
evrenlerde Ustün Ruh olarak varolur." 

Üç purnşa-avatar olgusu Srimad-Bagavatam'da anlatı l ır .  Aynı 
zamanda, Sawata-tantra'da da anlat ı l ı r. Vişnos tu trini rüpani 
puruşakhyany atho viduh : Tanrının Yüce Şahsı, bu maddi tezahür 
içinde Karanodakasayi Vişı:ıu, Garbodaka5ayi Vişı:ıu ve Kşirodakasayı 
Vişı:ıu olarak üç halde tezahür eder. Maha Vişı:ıu, yani Karanodaka5ayi 
Vişı:ıu, Brahma-sariıhita'da (5 .47 )  şöyle anlatı lır: yah karanarnava-jale 
bajati sma yoganidram: bütün sebeplerin sebebi olan Yüce Rab Krşna, 
Maha Vişı:ıu olarak kozmik okyanusun içinde yatar. Bundan dolayı, 
Tanrının Yüce Şahsı bu evrenin başlangıcıdır, evrensel tezahürlerin 
koruyucusudur ve bütün enerj inin sonudur. 

2 1  
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adityanam ahariı vişr:ıur 
jyotişariı ravir ariısuman 
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ruıksatriinam aluım sa.Si 
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iidityiinZim-Adi tya la r ' ın ;  aluım- Be n ;  vi��uh-Yüce Tanr ı ;  
jyotişiim-bütün aydınlatıcı lardan; ravih-güneş; amsu-miin-parlak; 
maricih- M a r i c i ; nuırutiim- M a r  u t i  a r '  ı n  ; asmi-Ben; 
nakşatriiniim-yıldızlardan; aluım-Ben; sa5i-ay. 

CEVİRİ 
Aditya lar 'dan Vişnu'yum,  ış ıklardan parlak Güneş ' im, 
Marutlar'dan Marici'yim v e  yıldızlardan Ay'ım. 

ACIKLAMA 
Krşna 'nın başı cektiği oniki Aditya vardır. Gökyüzünde ışık saçan 
c i simler in ic inde Günes seftir ve Günes, Brahnuı-samhita'da Yüce 
Tanrının ışık sacan gözÜ olarak kabul edÜir. Uzayda esen e l l i  ceşit 
rüzgar vard ı r  ve bu rüzgarları kontrol eden melek Marici ,  Krşı:ı.a'yı 
temsil eder. 

Yıldızların ic inde gece vakti en bel irgin olanı Ay'dır ve bundan 
dolayı Ay, Krşna'yı temsi l eder. Bu dörtlükten anlaşı ldığı gibi Ay b ir 
yı ld ızdı r ;  demekki gökyüzünde parlamakta olan d iğer y ı ld ızlar da  
güneşin ışığını yans ıtmaktadırlar. Evrende bircok y ı ld ız olduğunu 
'.'avunan teori Yedik l i teratüründe kabul edilmez. Günes bir tanedir 
ve Ay' ın Güneş ışığını yansıtması gibi yı ldızlar da Güneşin ışığını 
yansıtırlar. Bagavad-gitii burada Ay'ın bir yı ldız olduğuna işaret ettiğine 
göre , parlıyan yı ldızlar da birer güneş değil Ay'ın benzeridir. 

2 2  
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vediinii1i1 sama-veda 'smi 
devanam asmi vasavah 

indriyiiniiri1 manas ciismi 
bıı tanam asmi cetana 

vedanam-bütün Veda ların ; sama-vedah-Sama Veda; asmi-Ben; 
deviinam-bütiin yarıtanrı lardan; asmi-Ben; viisavah--cennetsel 
kra l ;  indriyanam-bütün duyulardan;  manah-akıl ;  ca-de-da; 
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asmi- Ben ;  bütanam-bütün canl ı  var l ık lardan;  asmi-Ben; 
cetana-yaşam gücü . 

CEVİR İ  
Vedalar 'dan Sama Veda 'yım; yarıtanrılardan cennetin kralı 
İndra'yım; duyulardan akılını ve canlı varlıklardan yaşam gücüyüm 
( şuurum) .  

ACIKLAMA 
Ruh ve madde arasındaki fark, maddenin canlı varlık g ibi bir şuura 
sahip olmayışıdır; bundan dolayı şuur yücedir ve ebedidir. Şuur maddi 
bir kombinasyon sonucu üreti lemez. 

2 3  
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nıdranariı saıikaras casmi 
vitteso yaksa--rakşasam 

vasünaın pavakas casmi 
menıh sikharinam aham 

rudranam-bütün Rudralar'dan; saıikarah-Rab Siva ;  ca-de-da; 
asmi-

· Ben; vitta-isah-yarı tanrı ların hazi�esinin koruyucu meleğ i ;  
yaksa-rnksasam- Y a k  ş a 1 a r  a n  d R a k  ş a s a  1 a r '  d a n ;  
vasünam-Vasula r 'dan;  pö.vakah-ateş ; ca-de -d a ;  asmi-Ben; 
menıh-Meru ; sikharinam-bütün dağlardan; aham-Ben. 

CEVİRİ 
Bütün Rudralar ' ın icinde Rab Siva 'yım, Yakşalar 'dan ve 
Raksasalar'dan servet tanrısı Kuvera'yım, Vasular'dan atesim 
(Agni'yim ) ve dağlardan Meru'yum. 

ACIKLAMA 
$ankara , yani Rab Siva'nın başı cektiği onbir Rudra vardır .  Rab 
Siva, Yüce Tanrının enkamasyonudur ve evrendeki cehalet hal inden 
soru mludur .  Yakşalar ' ın ve Rakşasalar ' ın l ider i ,  yarıtanrı ların 
hazinesinin efend isi olan Kuvera 'dır ve Kuvera, Krşna'yı temsil eder. 
Meru ise evrenin ortasında bulunan ve zengin doğal kaynak lara 
sahip olan bir dağdır. 
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pıırodlwsö.riı ca mııkhyari1 mö.ıi1 
·ı 1iddhi />ö.rtlw brhaspatim 

senö.ninlim ahaın skandah 
scırasam cısmi sı'igcırah . 
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/n nndfıasiim-b ü t ü n  ra h i p l e r i n ;  ca-d e - d a ;  mııkhycım-şef; 
nılim- B e n  i ;  ııiddhi-a n  l a ;  pö.rtha-Ey Pr tha  ' n ı n  oğ l u ;  
lrrhas/ >atim-Brhaspati ; s e n ı'i n i n ö.m-bütün kom u tan larda n ;  
t1hmn-Ben; skandnh-Kartikeya; sarası'im-bütün s u  kit le lerinden; 
t 1snıi-Ben; st'igmah--okyanus .  

CEVİRİ 
Ey Arjuna ,  rahiplerin icinde Beni, şef Brhaspati olarak bil. 
Generallerden Kartikeya'yım, ve su kitlelerinden okyanusum. 

ACI KLAMA 
İnJra göksel gezegenlerin baş . yar ıtanrısıdır ve göklerin kral ı olarak 
bi l inir .  Onun bu lunduğu gezegene Indraloka ad ı veri l ir .  Brhaspati 
i se Indra'nın rahib idir ve Indra bütün krall<1;rın başı olduğu ic in 
fühaspat i  de bütün rahiplerin sefidir. Ve yine lnçlra bütün kralların 
hası  olduğu i c in, aynı �eki lde Parvati ve Rab Siva'nın oğlu olan 
Skanda ,  veya Kartikeya da bütün askeri komutanların şefid ir. Ve 
bii tiin su k i t le ler inin icinde en büyük olanı okyanustur. Krşı)a'yı 
tems i 1 eden hu değerler Onun büyüklüğünü ima ederler. 
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mahmsinliın bhrgur ahaın 
girZim asm)' ekam aksaram 

)1ajnanö.ri1 japa-yajno 'smi 
schaı;aranaıiı himalayah .  
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mahii-rsiniim-büyük bi lgelerin içinde; bhrguh-Bhrgu ; aham-Ben; 
giram-titreş imlerden;  asmi-Ben; e kam akşaram-praı:ıava ; 
yajiüiniim-fedakar l ık l a rdan ;  japa�yajiıah-z i k i r ;  asmi-Ben; 
sthavaranam-hareket ettirilmezlerden; himalayah-Himalaya dağları. 

CEVİRİ 
Büyük bilgelerden Bhrgu'yum, ses titreşimlerinden aşkın om'um. 
Fedakarlıklardan kutsal isimlerin zikiriyim ve hareketsiz şeylerden 
Himalayalar'ım. 

ACIKLAMA 
Evrende var olan ilk canlı varlık Brahma, çeşitli yaşam türleri üretmek 
için bazı oğullar yaratmıştır. Ve bu oğulların içinde en güçlüsü bilge 
Bhrgu'dur. Bütün aşkın ses titreşimlerinin içinde om ( oriıkara) sesi 
Krşı:ıa'yı temsil eder. Fedakarlıkların içinde, Hare Krşr:ıa, Hare Krşr:ıa, 
Krşı:ıa Krşı:ıa, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare zikiri Krsna'nın en saf temsilcisidir.  Vedalar'da bazen 
hayvan kurban ( feda) edilmesi tavsiye edilir, fakat Hare Krş:r:ı.a, Hare 
Krşna fedakarlığında şiddet söz konusu deği ldir. Bu, en basit ve en 
saf fedakarlıktır. Dünyada saf halde bulunan herşey Krşı:ıa'yı temsil 
eder. Bundan dolayı, dünyanın en büyük dağ silsilesi olan Himalayalar 
da Onu temsil  eder. Meru ismindeki dağdan geçen dörtlükte 
bahsedilmişti, fakat Meru bazen hareket etmekle beraber Himalayalar 
asla hareket etmez. Bundan dolayı, Himalayalar Meru'dan büyüktür. 
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asvatthah sarva-vrksaniiriı 
devarsiniiriı ca naradah 

ga ndharvciniiıiı ci trara thah 
siddhanariı kapilo munih 

a5varıhah-banyan ağac ı ;  sarva-vrksar:ıam-bütün ağaclardan; 
deva-rşirµ"im-yarıtanrı ların ic indeki bütün bi lgelerden; ca-ve; 
naradah-N a r a d a ;  gandharvanam-Gandharva gezegen in in  
sakinlerinden; citraratha�-Citraratha; siddhaniim-mükemmellesmis 
olanlardan; kapilah munih-Kapila Muni. 

· · 
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CEVİRİ  
Bütün ağacların icinde Banya� ağacıyım, ve yarıtanrılann içindeki 
bilgelerden Narada'yım. Gandharvalar'dan Citratha'yım, ve 
mükemmel varlıklardan bilge Kapila'yım. 

ACIKLAMA 
Banyan ağacı ( asvattha ) en yÜksek ve en güzel ağaçlardan biridir 
ve bazı h indi ler her sabah ona ibadet ederler. Yarıtanrılar ic inde 
evrendeki en büyük adanmış kul olarak bi l inen Narada'ya da ibadet 
ederler . O, bundan dolayı , adanmış bir kul olarak Krşı:ı.a'yı temsi l  
eder. Gandharva gezegeni cok güzel şarkı söyliyen canlı larla doludur 
ve onların icinde en iyi şarkıcı Citraratha'dır. Mükemmel varlıkların 
ic inde Devahüt i 'n in oglu Kap i la ,  Krşı:ı.a'nın tems i lc is iqir .  O, 
Krşna 'nın enkamasyonu olarak kabul edilir ve Onun felsefesi Srimad� 
Ragavatam'da anlatı l ır .  Sonraları ortaya birbaşka Kapila ç ıkmış ve 
ateist bir fe lsefe vaaz etmiştir. Bundan dolayı ,  bu ikisinin arasında 
muazzam bir fark vard ır. 
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ı ıccaihsravasam a5vana1iı 
viddhi mam amrtodblwvam 

airavatmiı gajeruh�anihiı 
naranaıiı ca naradhipam 

ı ıccaihsravasam-Uccaihsrava; asvanam-atların icinde ; viddhi-bil; 
mam-· B e n i ;  amrta�ııdbhavam-okyanusun çalkalanması ndan 
doğmuş ;  airavatam-Airavata; gaja�indranam-tanrısal fil lerden;  
naranam-insanların icinde; ca-ve; ıuıra�adhipam-kral. 

ÇEVİRİ  
Atlardan,  süt  okyanusu ça lka lan ırken doğmuş olan 
Uccaihsrava'yım. Kutsal fillerden Ayravata'yım, ve insanların 
icinde hükümdarım. 

ACIKLAMA 
Adanmış yar ıtanrı lar ve şeytanlar (asuralar) b ir  keres inde süt 
okyanusunu calkalamışlar ve bu çalkalamadan ölümsüzlük nektarı ve 
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zehir olusmus ve Rab Siva bu zehiri icmistir. Elde edilen bu ölümsüzlük 
nektarın:dan ise cesit l i  canl ı lar tür.emistir, iste bu canlı lardan bir i  
Uccaihsrava ismii1deki attır. Bu nektardan ür.et ilen diğer bir hayvan 
ise Ayravata ismindeki fi ldir. Bu iki hayvan ölümsüzlük nektarından 
yar�tıldıkları için öze l  bir önem taşırlar ve Krşna'yı temsil ederler. 

lnsanların ic inde ise, hükümdar, Krsna 'nın temsilcisidir, cünkü 
Krşna evreni var eden ve koruyandır, ·�e Tanrısal niteliklere. sahip 
oldukları ic in,  ülkelerin yönetici leri olan hükümdarlar da ü lkelerini 
koruyan k iş i lerdir. Maharaja Yudhişthira, Maharaja Parikş it  ve Rab 
Rama gibi hükümdarlar, daima vatandaşlarının hayrını isteyen son 
derece ad i l  hükümdarlard ı .  Vedik  l i teratüründe kra l ,  Tanrının 
tems i l c i s i  o larak kabu l ed i l i r .  Fakat,  bu cağda dini i lkeler in 
yozlaşmasının bir  sonucu olarak monarşi cürümüş ve sonunda ortadan 
kalkmıştır. Geçmişte adi l  kral lar tarafından yönetilen halkların çok 
daha mutlu olduğu gerceği unutulmamalıdır. 

2 8  
� � � '1 '11 'li+'l ·q;pnr'li ı ..:ı c-- ..:ı -.. 

��:qıff'l �: ffqfoıı'li+'l �: i l  � ı::: i l  
iiyudhiiniim ahaıiı vajram 

denüniim asmi kiimadhuk 
prajana5 ciismi kandarpah 

sarpanam asmi viisukih 

iiyudhiirwm- s i 1 a h  ! a r d a n ;  aham- B e n ;  vajram-yıldırım; 
denüruim-ineklerden;  asmi-Be n ;  kiima�dhuk-surabhi ineğ i ;  
[1rajanah-cocuk y apman ı n  s ebe b i ;  c a- v e ; asmi-Ben; 
kandarpah- K u p i d ; sarpiiniim- y ı l  an 1 a rd an ; asmi-Ben; 
viisukih-Vasuki .  

CEVİRİ  
Silahlardan yıldırımım ; ineklerden surabhiyim. Üremenin 
sebeplerinden aşk tanrısı Kandarpa'yım, ve yılanlardan Vasuki'yim. 

ACIKLAMA 
Yıldır ım cok güclü bir  s i laht.ı r ve Krşna'nın gücünü temsi l  eder. 
Ruhsal semadaki Krşr�aloka'da daima sağ ı labilen inekler vardır ve 
kişiye istediği kadar süt verirler. Bu inekler tabii ki  bu maddi dünyada 
var olmazlar, fakat onlar Krşnaloka 'da mevcuttur. Tanr ı ,  sürabhi 
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adındaki bu ineklerden bolca bulundurur. Benirtildiğine göre, Tanrı 
hu sürabhi ineklerini gütmekle meşguldür. Kandarpa ise iyi cocuk lar 
üretmek için duyulan c insel istektir ve bundan dolayı Kandarpa, 
Krşna 'yı tems i l  eder. Cinsel i l işki bazen sadece duyu tatminiyeti 
amacıyla yapı l ı r; böyle bir cinsel l ik Krşı::ı.a'yı  temsi l  etmez. Fakat, iyi 
cocuklar üretmek icin yapı lan cinsel i l işkiye Kandarpa adı veril ir ve 
bu i l işki Krşna'yı temsi l eder. 
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anantas clısmi nlıglınlım 
varuno ylıdaslım aham 

pitfnlım aryama clısmi 
)'amah saıiıyamatam aham 

cıncıntah-Ananta ;  ca-de-da;  asmi-Ben; nlıglınlım-çok kafal ı  
yı lanlardan; vanmah-suyu kontrol eden yarıtanrı; yadaslım-bütün 
akuatiklerden; aham-Ben; pitfl1Zım-atalardan; aı)'amii-Aryama; 
ca-d e - d a ;  asmi- B e n ;  yamah-ö lümü  kontro l  e d e n ;  
saıiıyamatlım-bütün ıslah edicilerden; aham-Ben. 

CEVİRİ 
Cok baslı Nagalardan Ananta'yım, ve akuatiklerden yarıtanrı 
Varuna'yım. Göcen atalardan Aryama'yım ve kanun dağıtıcılardan 
ölüm meleği Yama'yım. 

ACIKLAMA 
Cok başlı Naga yılanlarının ici!1de en büyüğü Ananta'dır, ve yarıtanrı 
Varuna da suda yaşıyan canlıların iç inde en büyüğüdür. Bunların 
her ikisi de Krşna'yı temsil eder. Pıtaların gezegeninde ataları yöneten 
Aryama da Krşna'yı temsil eder. Alcakları cezalandıran bircok varlıklar 
(zebaniler) vard ır ve Yama (Azra i l )  onların şefidir. Yama dünyanın 
yakınlarındaki bir gezegende oturur. Günahkarlar öldükten sonra 
onun gezgenine götürülürler ve orada Yama tarafından ceşitl i  cezalara 
carptırılırlar. 
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prahladas ciismi daityiiniiriı 
kiılah kalayatiim aham 

mrgiiniiriı ca mrgendro 'ham 
vainateyas ca pakşirµ"im 
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prahladah- P r a h l a d a ; ca- d e - d a ; asmi-Ben; 
daityiiniim-şeytanlardan; kalah-zaman; kalayatiim-zaptedenlerden; 
aham-Ben; mrgiiniim-hayvanlardan; ca-ve; mrga-indrah-aslan; 
aham-Ben; vainateyah--Garuc;la; ca--de-da; pakşiniim-kuşlardan. 

CEVİRİ 
Daitya şeytanları içinde adanmış Prahlada'yım, zaptedenlerin içinde 
zamanım, hayvanların içinde aslanım, ve kuşların içinde 
Garuda'yım. 

ACIKLAMA 
Diri ve Aditi iki kızkardeştirier. Aditi'nin oğullarına Adityalar ve 
Oiti 'nin oğullarına Oaityalar denir. Bütün Adityalar Tanrıya adanmış 
kullardır  ve bütün Oaityalar ateisttir. Prahlada ise, Oaityalar'ın 
ailesinde doğmuş olmakla beraber çocukluğundan itibaren büyük bir 
adanmış kul olarak kalmıştır. Adanmış hizmette bu lunduğu için ve 
tanrısal bir yapıda olduğu için Krşı:ıa'nın temsilcisidir. 

Birçok zaptedici ilkeler vardır, fakat bunların içinde zaman, maddi 
evrende herşeyi aşındırdığı için Krşı:ıa'yı temsil eder. Hayvanların 
icinde aslan en güçlü ve en yırtıcı olanıdır ve milyonlarca kuş türünün 
icinde, Vişnu'nun taşıyıcısı olan Garuda en büyüğüdür. 
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pavanah pavatiim asmi 
riimah sastra-bhrtiim aham 

jhasiiniidt makara� ciismi 
srotasiim asmi jiihnavi 
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pavanah-rüzgar; pavatö.m-arıtıcılardan; asmi-Ben; rarna�-Rama; 
sastra-bhrtam-silahşörlerden; aham-Ben; jhaşarµim-balıklardan; 
makarah-köpe kbal ığ ı ;  ca-de -d a ;  asmi-Ben;  srotasam-akan 
nehirlerden; asmi-Ben; jahnavi-Ganj N ehri . 

CEVİRİ 
Arıtıcılardan rüzgarım, silahşörlerden Rama'yım, balıklardan 
köpekbalığıyım, ve akan nehirlerden Ganj Nehri'yim. 

ACIKLAMA 
Suda yaşıyan canlı ların icinde en büyük balıklardan olan ve insan 
icin en tehlikeli olan balık köpekbalığıdır ve bundan dolayı Krşı:ıa'yı 
temsil eder. 
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sarganam adir antas ca 
madhyam caivaham arjuna 

adh yamw-vidya vidyanaıiı 
vadah pravadatö.m aham 

sarganam-bütün yaratıl ışların; adih-başıyım; antah-son; ca-ve; 
madhyam--0rta; ca --de-da; eva-kesinlikle; aham-Ben; arjıma-Ey 
Arjuna; adhyamuı-vidya-manevi bilgi ;  vidyanam-bütün eğitimin; 
vadah--doğal sonuclardan; pravadaram-tartışmalardan; aham-Ben. 

CEVİRİ 
Bütün yaratı lışların başıyım, sonuyum ve ortasıyım, Ey Arjuna. 
Bütün bilimlerin icinde manevi benlik bilimiyim, ve mantık 
biliminde nihai hakikatim. 

ACIKLAMA 
Yarat ı lmıs tezahürlerin icinde i lk olanı tüm maddi unsurların 
yaratı lmas.ıdır .  Daha önce izah edild iği gibi , kozmik tezahür ,  Maha
Vişnu, Garbodakasayi Vişnu ve �şırodakasayi  Vişnu tarafından 
yarat ıl ır ve yönetilir ve tekrar Rab Siva tarafından çözülüp dağıtı lır .  
Brahma ikinci plandaki yaratıodır. Yaratılış, bakım ve cözülmenin 
bu temsilcileri, Yüce Tanrının maddi vasıflarının enkarnasyonlarıdır. 
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Bundan dolayı O, bütün yaratılışın başlangıcı, ortası ve sonudur. 
Dört Veda ve bunların altı ilavesi, Vediinta-sütra, mantık kitapları, 

din kitapları ve Puranalar gibi, ileri seviyeli bir eğitim icin gerekli 
olan çeşitli bilgi kitapları vardır. Hep birlikte ondört bölüme ayrılan 
eğitim kitapları vardır. Bunların içinde, adhyatmlHlidyayı, yani manevi 
bilgiyi sunan Vediinta-sütra , KrşDa'yı temsil eder. 
Mantıkçı lar arasında çeşitli tartışmalar süregelir. Birisinin, iddiasını 
delillerle destekliyerek karşıt tarafın da iddiasını desteklemeye jalpa 
denir. Kişinin rakibini sadece yenmeye çalışmasına vitaru;la denir. 
Fakat, esas çözüme vada denir. Bu nihai hakikat ise Krşna'yı temsil 
eder. 
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aksaranariı a-karo 'smi 
dvarUivah samasikasya ca 

aham evakşayah kiilo 
diicahariı vi5vaw-mukluıh 

aksarananı-harflerden; a-karah-ilk harf; asnıi-Ben; dvandvah--çift; 
siimiisikasya-bileşik söz ; ca-ve;  aham-Ben; eva-kesinlikle; 
akşayah-ebedi ;  kala�-zaman; diita-yaratıcı; aham-Ben; visvatah
mukhah-Brahma. 

CEVİRİ 
Harflerden A harfiyim, bileşi.k sözlerden çift bilesenim. Ben aynı 
zamanda tükenmek bilmeyen zamanım, ve yarat ıc ı lardan 
Brahma'yım. 

ACIKLAMA 
A-kara, Sanskrit alfabenin ilk harfid ir ve Yed ik literatürünün 
başlangıcıdır. A-kara olmaksızın hiçbir ses çıkartılamaz, bu bakımdan 
a-kara sesin başlangıcıdır. Sanskritte birçok bileşik sözler de vard ır 
ve bunlardan riima-krşna gibi çift sözlere dvandva denir. Bu bileşende 
riima ve krşna aynı forma sahiptir ve bundan dolayı bu bileşene çift 
bilesen denir. 

Zaman, her türlü öldürücünün icinde en etkili olanıdır ,  cünkü 
zaman herşeyi öldürür. Zaman Krşna'yı temsil eder, cünkü �aman 
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icinde evrende büyük bir yangın olacak ve herşey cözülüp dağılacaktır. 
Yaratıcı varl ıkların icinde dört kafası olan Brahma seftir. Bundan 

dolayı Krşna'yı temsil eder. 
· 
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nırtyuh sarva-lwras caluım 
ııdblwva5 ca bavisyatanı 

kirtih srir vak ca nlirinam 
smrtir medha dhrtih ksama 

mrtyııh---ölüm; sarva-harah-herşeyi yutan; ca-<le-da; aham-Ben; 
ı ıdblw� 'lllı-soy ; ca-de-da ;  bavisyatlim-gelecekteki tezahürler ;  
kinih-şöhret ;  srih-zenginl ik veya güzel l ik ;  vak-güzel konuşma; 
ca-de-da ;  nlirinlim-kadınlardan; smrrih-hafıza;  medha-zeka; 
dhnih-sebat; lşama-sabır. 

CEVİRİ 
Ben herseyi yiyip yutan ölü�üm, ve oluşacak herşeyin üretici 
ilkesiyim. Dişilik bakımından şöhretim, talihim, güzel konuşmayım, 
hafızayım, zekayım, sebat ve sabırım. 

ACIKLAMA 
İnsan doğduğu andan it ibarer\ ölmeye başlar. Bundan dolayı ,  ölüm 
h.er an her canlıyı yutmaktadır, fakat son darbe ölümün kend isidir. 
Olüm Krsna'dır .  Bütün canlı varlıklar ge l işme yönünden altı esas 
değişimden gecerler. Doğarlar, büyürler, bir süre öyle kalırlar, ürerler, 
cökerler ve sonunda kaybolup giderler. Bu değişimlerden birincisi 
doğumdur ve Krşna'yı tems i l  eder. Bu ilk olay gelecekte olacak 
faaliyetlerin de başlangıc ıdır. 

Şöhret. tal ih,  iy i  kornışma, hafıza, zeka, sebat ve sabır hal inde 
s ıralanan yedi  zenginlik d i ş i  olarak kabul edi l ir . Kiş i ,  eğer bu 
zenginliklerin hepsine, veya bir kısmına sahip ise şanl ı  bir insan 
olur. Kiş i ,  eğer dürüst bir insan olarak şöhret yapmış ise, bu onu 
şanlı yapar. Sanskrit mükemmel bir lisandır ve bundan dolayı cok 
ş an l ıd ı r .  K i ş i ,  eğer b i rse y i  öğrend ikten sonra o konuyu 
hatırlayabil iyorsa iyi bir hafızaya, yani smrtiye sahip demektir. Ceşitli 
konularda bir cok kitap okumak marifet değildir, fakat bw1ları anlamak 
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ve gerektiğinde uygulamak zeka (medha) işidir. Kararsızlığın üstesinden 
gelmeye sebat etmek (dhrti) denir. Kişi, tam bir uzman olmakla beraber 
aynı zamanda alçakgönüllü ve nazikse, ve kişi, hem üzüntü anında 
hem de sevinç anında dengesini kaybetmiyorsa, bu kişi sabır (kşamii} 
denilen zenginliğe sahiptir. 
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brhaHama tatha samnariı 
· gayatri chandasam aham 

miisanaın miirga-sirşo 'ham 
rtüniiriı kusumiikarah 

brhat-sanuı-Brhat-sama;  uuhii-de - d a ;  samru1m-Sama Veda 
şarkı larının; gayatri-Gayatri i lahi leri ;  chandasam-bütün ş i ir in;  
aluım-Ben; masanam-aylardan; miirga-füsah-Kasım-Aralık ayları; 
aham-Ben; rtüniim-mevsimlerden; kusuma-akarah-baluır . 

CEVİRİ 
Sama-Veda 'daki i l ah i lerd.en Brhat-sama'y ım,  ş i i r lerden 
Gayatri ' yim.  Aylardan Margasirşa'yım (Kasım-Aral ık ) ,  ve 
mevsimlerden çiçek veren baharım. 

ACIKLAMA 
Daha önce Krşna tarafından acıklandığı gibi O, Vedalar'dan Sama 
Veda'dır .  Sama Veda , ceşitli yarıtamılar tarafından çalman güzel 
şarkı larla zenginleştiri lmistir. Bu şarkı lardan biri, zarif bir melod isi 
olan ve geceyarısı söylenen Brhat-sama'dır. 

Modern edebiyatta olduğu gibi acayip bir şekilde yazılmaması için, 
Sanskrit şi irde, kafiye ve vezini düzenliyen kesin kurallar vardır. Bu 
düzenlenmis si irlerin icinde, uzman &rahmanlar tarafından monoton 
bir şekilde . zikred i len. Gayatri nıantrası e.n önemlisidir .  Srinuıd
Bagavatam 'da Gayatri nuıntradan bahsedilir. Gayatri nuıntra özellikle 
Tanrıyı idrak etmek icin olduğundan Yüce Tanrıyı temsil  eder. Bu 
mantra manevi bakımdan ilerlemis kisi ler ic indir  ve kis i  bunu 
zikretmekte başarı lı olursa Tamının. aşk.ın konumuna yükselebilir. 
Kişinin gayatri nıantrayı zikretmesi icin maddi doğanın kanunlarına 
göre erdem halinin niteliklerine sahip olması gerekir. Gayatri nuıntra 
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Yedik medeniyetinde çok önemlidir ve Brahma'nın ses enkamasyonu 
olarak kabul edil ir .  Gayatri mantrayı başlatan Brahma'dır ve gurular 
zinciri aracılığıyla bize ulaşmıştır. 

Kas ım ve Aralık ayları en iy i  aylar olarak kabul edil ir, çünkü 
H indistan'da hasat mevsimi bu aylarda olur ve bu aylarda halk oldukça 
mutludur. Ne cok soğuk, ne de çok sıcak olduğu için ve ağaçlar ç içek 
açıp doğa uyandığı için bahar mevsimi bütün dünyada en çok sevilen 
mevsimdir. Bahar mevsiminde Krşı:ı.a'nm eğlencelerini hatırlatan bazı 
kutlamalar da yapılır, bundan dolayı ,  bütün mevsimlerin içinde en 
coşkulu olanı bahardır ve Yüce Tanrı Krşı:ı.a'yı temsil eder. 

3 6  
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dyütaıiı calayatö.m asmi 
tejas tejasvinö.m aham 

jayo 'smi vyavasö.yo ' smi 
sattvaın sattvavatö.m aham 

dyü ram-kumar; ca/ayatö.m-hilelerden; asmi-Ben; tejah-ihtişam; 
tejasvinö.m-i ht i ş a m l ı  o l an l a r ın ;  aham-B e n ;  jaya�-zafer; 
asmi- B e n ;  vyavasö.yah-gi r i ş im veya  macera ;  asmi-Ben; 
satttıam-güç ; sattva-vatö.m-güclülerden; aham-Ben. 

ÇEVİRİ 
Ben aynı zamanda hilelerden kumarım, ve ihtişamlı olanların 
ihtişamıyım. Ben zaferim, macerayım, ve güçlü olanın gücüyüm. 

ACIKLAMA 
Evrenin her tarafında bircok hi lebaz vardır. Bütün bu h ilebazl ık 
yöntemleri içinde kumar en.önde gelenidir ve bundan dolayı, Krşı:ı.a'yı 
temsi l  eder. Herseye kad ir olan Krşna herkesten daha aldatıcı da 
olabilir. Krşı:ı.a eğer birisini aldatmayı isterse hiçkimse Onun hilesinden 
kurtulamaz. Onun büyüklüğü tek yönlü deği l  cok yönlüdür. 

O, muzaffer olanların icinde zaferdir. O, ihtisamlı olanın ihtisamıdır. 
O, girişken ve çalışkan olanların içinde en girişken ve en çalışkan 
olandır. O, maceracı olanların içinde en maceracı olandır, ve güçlülerin 
icinde en güçlü olandır .  Krşna bu dünyada Şahsen mevcut iken 
hickimse güc bakımından Onu geçememiştir. O, bir çocukken bile 
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Govardhana Tepesini havaya kaldırmıştır. Hickimse Ondan daha iyi 
hile yapamaz, hiçkimse Ondan daha ihtişamlı olamaz, hiçkimse Ondan 
daha muzaffer olamaz, hick imse Ondan daha girişken olamaz ve 
hickimse Ondan daha güdü olamaz. 

3 7  
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tn"sniıWın vasudevo 'smi 
· panr1avanam danaiıjayah 

muniıWm apy aham vyasah 
kaviıWm u.SaıW kavih 

vrsninam-Vrsni 'nin torunlarmdan; vasudevah-Krsna Dvaraka'da 
i k e n ; . . asmi- B e  n ; panrJavanZim-·Piu::ıdavalar'dan; 
danaiıjayah- A rj u n a ;  muninam- b i l g e  ! e rd e n ;  api---de-da; 
aham-Ben ;  vyasah-bütün Vedik l i teratürü derleyen Vyasa;  
kavinlim-büyük düşünürlerden; u.Sanli-Usana; kavih---düşünür. 

CEVİRİ 
Vrşııi 'nin torunlarından Vasudeva'yım, ve Paıı4avalar'dan 
Arjuna'yırn. Bilgelerden Vyasa'yım, ve büyük düşünürlerden 
Usana'yım. 

ACIKLAMA 
Krşr:ıa, Tanrmm Yüce Şahsıd�r ve Baladeva da Krşı::ıa'nm doğrudan 
yayıhmıdır. Hem Krşna hem de Baladeva, Vasudeva'nın oğulları olarak 
belirmislerd ir ,  bu bakımdan her ikis ine de Vasudeva deni lebi l ir .  
Konuy� b irbaşka yönden e le a l ı rsak , Krşna Vrndavan' ı  h iç  
terketmediğ i  ic in, Krşı::ıa'nm başka yerlerde bel iren bütün suretleri 
Onun yayılımının bir sonucudur. Krşna'nın doğrudan yayıl ımı olduğu 
icin Vasudeva Krşna'dan farksızdır Bagavad-gita'nm bu dörtlüğünde 
bahsi geçen Vasudeva, Baladeva'dır, yani Balarama'dır, cünkü O, 
bütün enkamasyonlann özgün kaynağı olduğu için Vasudeva'nın da 
kaynağıdır. Tannnın doğrudan yayılımlanna svamsa {şahsi yayılımlar) 
denir, ve bundan başka, vibhinıWmsa { aynk yayı l ımlar) adı verilen 
yayılımlan da vardır. 

Pandu 'nun oğu l l armm i ç inde Arjuna, Danai\j aya olarak 
meshurdur. O, erkeklerin icinde en iyisidir ve bundan dolayı Kfşna'yı 
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temsil eder. Yedik bilgi uzmanlarından olan mımilerin, yani bilgelerin 
ic inde en büyük olanı Vyasa 'dır, çünkü o, Yedik bi lgisini bu Ka li 
Cağındaki kitlelerin anlıyacağı bir şekilde ceşitli yollardan açıklamıştır. 
Ve Vyasa, a ynı zamanda Krşr:ıa 'nın enkamasyonu olarak bi l inir ,  
bundan dolayı Vyasa Krşr:ıa 'y ı  temsil eder. Kaviler her konuyu 
detaylarıyla düşünebilmeye muktedir kişilerdir. Kavilerin içinde U5ana, 
Sukracarya şeytanların mürşidiydj; o cok zekiyd i ve uzağı gören bir 
pol i t ikacıyd ı .  Bundan dolay ı ,  Sukraçarya, Krşı:ıa 'nın d iğer bir 
zenginliğini temsil eder. 

3 8  
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dando damayatiim asmi 
nitir asmijigişatiim 

maunariı caiviismi guhyiiniiıiı 
jı1iinaıiı jniinavatiim aham 

dllndah-ceza ; danuıyatiim-bast ırmanın her yolu ; asmi-Ben; 
nitih- m o r a  1 ;  asmi- B e  n ;  jigisatiim-zafe r  a r ı  yan la r ın ;  
maımam-sessizlik; c a- v e ;  eva-d e - d a ;  asmi-Ben; 
guhyiiniim-sırların; j ı1 ii n a m- b i  l g  i ;  jıwna-vatiim-akıllınm; 
aham-Ben . 

CEVİRİ 
Kanunsuzluğu bastırmanın her yolu içinde Ben cezalandırmayım, 
ve zafer peşinde koşanların moraliyim. Gizli şeylerden sessizliğim, 
ve akıllıların hikmetiyim. 

ACIKLAMA 
Is lah ed ici  bazı kuruluslar ve .vekil ler vardır ve bunların icinde en 
önemli olanları alcakla�ı cezalandıranlardır. Bu alcakları cez�landıran 
veki ller de Krşna'y; temsil ederler. Bir faaliyet alanmda zafer kazanmaya 
ca l ışanlar ic in  en önemli unsur moraldir .  Duyma, düşünme ve 
meditasyonun giz l i  faal iyetleri icinde sessizlik çok önemlid ir, çünkü 
kişi  sess iz l ik sayesinde çok çabuk gel işme gösterebi l ir. Akıl l ı  adam, 
ruh ve madde arasında, yani Tanrının üstün ve adi doğaları arasında 
ayırım yapabilen kişidir. Bu bilgi ise Krşna'nın Kendisidir. 
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yac ciipi sarva-bütiiniiriı 
bijariı tad aham arjuna 

na tad asti vinii yat syiin 
mayii bütariı cariicaram 
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yat-her ne ;  ca-<le-da; api--olabilir; sarva-bütiiniim-bütün 
yarıtılışların icinde ; bijam-tohum; tat-o; aham-Ben; arjuna-Ey 
Arjuna; na-değil ;  tat-o; asti--orada;  vinii-onsuz; yat-hangi; 
syat-var o lu r ;  mayii-Benim; bütam-yaratı lmış var l ık ;  cara
acaram-hareketli ve hareketsiz. 

CEVİRİ 
Ey Arjuna, dahası, Ben bütÜn var oluşları oluşturan tohumum. 
Hareketli ve hareketsiz olan hiçbir varlık Bensiz var olamaz. 

ACIKLAMA 
Herşeyin b i r  sebebi vardır  v.e bu sebep, ·yani tezahürün tohumu 
Krşı:ıa'dır. Krşı:ıa'nın enerj isi olmaksızın hiçbirşey var olamaz; bundan 
dolayı, O herşeye kadirdir . Onun bu kudreti olmaksızın ne hareket l i  
ne de hareketsiz olan hiçbirşey var olamaz. Krşı:ıa'nın enerj i s inde 
bulunmayan her çeşit varoluş nwyiidır, yani "olmayandır". 

40 
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niinto 'sti mama divyiiniiıiı 
vibhütiniiriı parantapa 

eşa tüdde5ata� prokto 
vibhüter vistaro maya 

na-n e  d e ; a n t a �-sınır; a s t i-o r ad a ;  mama-Benim; 
divyiiniim-kutsal l ığın; vibhü tinö.m-zenginl ik ler ;  parantapa-Ey 
düşmanlarını zapteden; eş�-bütün bu; tu-fakat; udksatah-ömek 
o l a r a k ; proktah- a n l a  t ı l  m ı ş ;. vibhüteh-zenginliklerin;  
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vistarnh-yayılım; maya-�nim tarafımdan. 

CEVİRİ 
Ey Şanlı fatih, Benim kutsai tezahürlerimin sonu yoktur. Sana 
bu anlattıklarım, Benim sonsuz zenginliklerimi sadece ima edebilir. 

ACIKLAMA 
Yedik l i teratüründe belirtildig i gibi, Yüce Tanrının zenginlikleri ve 
enerj i ler i  ceş i t l i  yol lardan anlaşılmakl a  beraber, bu zenginl ikler 
sınırsızdır; bundan dolayı Onun bütün zenginlikleri ve enerj i l er i  
izah edi lemez. Krşı::ıa, Arjuna'nın merakını giderebilmek iç in ona 
sadece bir kac örnek göstermiştir. 

4 1  
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yad yad vibhütimat sattvaın 
srimad ürjitam eva va 

uıt tad evavagaccha tvam 
mama tejo- 'msa-sambhavam 

yat yat-her ne; vibhüti-zenginl ikler; mat-servet; sattvam-var oluş; 
sri-nıat-güze l ;  ürjitanı-şanl ı ;  eva-kesinlikle; va-veya ;  tat 
tat-bütün o ;  eva-kesinl ik le ;  avagaccha-bilmeli; tvam-sen; 
nuıma- B e n i m ; tejah- i h t i ş a m ı n ; amsa-parça;  
sambhavam-<loğmuş. 

CEVİRİ 
Bil ki bütün bu zengin, gü�el ve ihtişamlı yaratılışlar Benim 
ihtişamımm kıvılc ımından cıkmıştır. 

ACIKLAMA 
Her ihtişamlı ve güze l  varoluŞ, gerek ruhsal gerekse maddi dünyada 
olsun, Krşna'nın zenginliğinin parçasal bir tezahürüdür. Muazzam 
bir zenginliğe sahip olan hersey Krşna'nın zenginliğini temsil eder. 

42 
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atha va bahunaitena 

kim jiüitena tavarjuna 
vistabhyaham idam krtsnam 

ekarnseruı sthito jagat 
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atha va-veya ; bahuna-bircok ; etena-bu çe ş i t ;  kim-ne; 
jı1atena- b i l  e r e k ; tava- s e n i n ;  arjuna- E y  A r j u n a ;  
viştabhya-kaplamak; aham-Ben ; idam-bu ; krtsnam-bütün; 
ekli-ile; arnsena-parca; srhitah-bulunurum; jagat-evren. 

CEVİRİ 
Fakat, bütün bu detaylı bilgiye ne gerek var Arjuna? Sadece tek 
bir parcamla bile bütün bu evreni kaplar ve desteklerim. 

ACIKLAMA 
Yüce Tanrı bütün canlıların icine Üstünruh olarak girdiği icin bütün 
maddi evrenlerin her tarafında temsil edil ir. Herşeyin kendi zenginliği 
ve azameti icinde nasıl var olduğunu anlamaya çalışmanın gereksizliği 
burada Tanrı tarafmd

.
�n Arjuna'ya bel irtilmektedir. Herşeyin var 

olmasının, Krşr:ıa'nın Ustünruh olarak herşeyin içinde bulunmasına 
bağlı olduğunu bilmek yeterlidir. En devasa varlık olan Brahma' dan 
en ufak karıncaya kadar bütün varl ık lar, var oluşlarını Tanrının 
kendi iclerinde bulunmasına borcludurlar. 

Yarıtanrı lara ibadet edenlerir{, sonunda Tanrının Yüce Şahsına,  
veya yüce hedefe ulaşacağını iddia edenler vardır. Fakat, yarıtanrılara 
i_badet edi lmesi burada tavsiye ed i lmemektedir, cünkü Brahma ve 
Siva gibi  en büyük yarıtanrı lar bile Yüce Tanrının zenginliğinin 
sadece b i r  bölümünü temsil ederler. O, doğmuş olan herkes in 
kaynağıd ır ve hickimse Ondan büyük değildir. O, asamaurdhvadır, 
yani hiçkimse Ondan üstün ve Ona esit değildir. Padma Purana'da 
belirti ldiğine göre, Yüce Rab Krşr:ıa'yı ( Brahma ve Siva dahi l  olmak 
üzere ) aynı kategoriye sokan kişi ateisttir. Bununla beraber, kişi eğer 
Krşna'nm enerj is inin zenginl iklerinin ve yayıl ımla.r ının çeş it l i  
betimlemelerini c iddi  o larak öğrenirse,  o zaman Rab Sri Krşr:ıa'nm 
konumunu şüphesiz bir şekilde anlar ve aklını Kfşn�'ya ibadet e tmeye 
verir. Tanrı, herşeyin icine giren kısmi temsilci l iği Ustünruhu yayarak 
herşeyi kaplar. Adanmış saf kullar tam bir adanmış hizmet ile akıllarını 
Krşr:ıa şuuruna konsantre ederler ve böylece daima aşkın konumda 
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kal ırlar. Adanmış hizmete ve Krşı:ı.a'ya yapı lan ibadete bu bölümün 
sek i z inc i dört lüğünden onbir inci  dörtlüğüne kadar açıkca 
değinilmekteydi .  Adanmış saf hizmet yolu budur. Kişinin, Tanrının 
Yüce Şahsı i le beraber olarak adanmış h izmette nası l mükemmelliğe 
u laşacağı, bu bölümde detaylarıyla anlatılmıştır. Gurular z incirinde 
yer alan büyük acarya Srila Baladeva Vidyabüşana, bu bölüm hakkında 
yaptığı yorumu şöyle bitirir: 

yac cakti-lesat suryadya 
bavancy aty-ugra-tejasah 

)'ad-arnsena dhrtam vi5vam -
sa krsno das�me 'rey ate 

Kudret l i  güneş bi le enerj is ini Rab Krşı:ı.a'nın kudret inden al ır  ve 
Krşna 'nm kısmi yayıl ımıyla bütün dünya var olur. Bundan dolayı ,  
Rab Krşna ibadet edilmeye layıktır. 

Mutlağm Serveti konusunda Sıimad Bagavat-gita'nın Onuncu Bölüm 
Baktivedanta Acıklamaları burada sona ermiştir. 



ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Evrensel Suret 

1 
� �  

�<:ö'1�c;ı� m �f'Ak'Hfl�dı:t 1 
-> -> "' 

lfrCI li! ni CI ••mi '1 t:ITTITs1:f · � lfı:t" 1 1  <t i l  

arjuna uvaca 
nuıd-anugrahaya paramaıiı 

guhyam adhyiitma-samjilitam 
yat tvayoktam vacas tena 

moho 'yam vigaw mama 

aıjunah uviica-Arjuna şöyle dedi ;  mat-anugrahaya- sırf bana lütuf 
olsun diye; paramam-yüce; guhyam-gizli konu; adhyiitma-manevi; 
samjnitam-kon u l ar d a ;  yat-n e ;  tvayii-Senin tarafından;  
uktam-<ledi ;  vacah-sözler; tena--0nun tarafından; mohah-yanılgı; 
ayam-bu; vigatah-giderildi ;  mama-benim. 

CEVİRİ 
Arjuna şöyle dedi : Bu en gizl(manevi konularda verdiğin öğretileri 
duyduktan sonra yanılgıdan kurtuldum. 

ACIKLAMA 
Bu bölüm, Krşı::ıa'nın bütün sebeplerin sebebi olduğunu ortaya koyar. 
O, madd i evrenler i  yaratan Maha-Vişı::ıu 'nun b i le  sebeb id i r  
(kaynağıdır) . Krşı::ıa b i r  enkamasyon değil ,  bütün enkamasyonlann 
kaynağıdır. Bu konu geçen bölümde acık bir şekilde izah edi lmişti . 

543 
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Arj una, burada yanı lgısının sona erdiğini  bel irtmektedir. Bu 
demektir ki ,  Arjuna artık Krşr:ıa'yı sıradan bir insan olarak, veya 
arkadaş ı  olarak düşünmemekte, fakat herşeyin kaynağı olarak 
görmektedir. Arjuna artık aydınlanmıştır ve Krşr:ıa gibi yüce bir 
arkadaşı olduğu iç in çok mutludur, fa,kat şimdi kendis i  Krşı:ıa'yı 
herşeyin kaynağı olarak kabul etse b i le ,  başkalarının bu gerceği 
göremiyeceğini düşünmektedir. Bu bakımdan, bu bölümde Krşr:ıa'nın 
kutsall ığını herkese göstermek amacıyla Krşı:ıa'dan evrensel suretini 
göstermesini istiyecektir. Aslında, Krşı:ıa'nın evrensel suretini gören 
kişi dehşete kapı l ır, fakat Krşı:ıa çok nazik ve düşünceli olduğu için, 
evrensel suretini gösterdikten soma Kendisini tekrar özgün suretine 
dönüştürür.  Arjuna,  kendi ç ıkarı ic in Krşı:ıa 'nın kendisiyle 
konuştuğunu bi lmektedir. Bundan dolayı, Arjuna, deneyimlemekte 
olduğu herşeyin Krşı:ıa'nın lütfuyla olduğunu b ilmektedir.. Arj una 
şimdi, Krşı:ıa'nın bütün sebeplerin sebebi olduğuna ve Ustünruh 
olarak herkesin kalbinde bulunduğuna artık inanmıştır. 
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bavapyayau hi büraniim 
srutau vistaraso maya 

warrah kamala-parrakşa 
mahacmyam api cavyayam 

bava-be l i rmek ;  apyayau-kaybolmak; h i-kes inl i k l e ;  bhu
taniim- b ü t ü n  c a n l ı  v a r l ı k l a r ı n ;  srutau--dinledim; 
visrara5ah--detaylarıyla; maya-benim tarafımdan; tvatrah-Senden; 
kamala-parra-aksa-Ey ni lüfer gözlü; mahatmyam-şan; api--de-da; 
ca-ve; avyayam-yorulmaz. 

CEVİRİ 
Ey nilüfer gözlü, her canlı varlığın belirmesini ve kaybolmasını 
detaylarıyla Senden dinledim ve Senin tükenmek bilmez şanını 
idrak ettim. 

ACIKLAMA 
Gecen bölümde, Krsna Arjuna'ya, ahaın knsnasya jagawh prnbhavah 
prnlayas tatha : " Ben bütün bu maddi tezahürün bel ir i ş inin ve 
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kayholuşunun kaynağıyım" demişt i ,  ve burada da Arjuna duyduğu 
zevkten dolayı Ona "ni lüfer gözlü" d iye hitap etmektedir, çünkü 
Krsna'nın gözleri tıpkı bir nilüfer çiceğinin taç yapraklarını andırır. 
Arjuna bütün bu bi lgiyi detaylarıyla Tanrıdan öğrenmişti .  Arjuna, 
bütün beliriş ve k ayboluşların kaynağı olmasına rağmen Onun 
herşeyden muaf olduğunu da bimekteydi. Tanrı, Dokuzuncu Bölümde 
söylediği gibi ,  her yeri kaplamakla beraber her yerde Şahsen mevcut 
değildir. Arj una'nın detaylarıyla anladığını belirttiği Krşı::ı.a'nın akı l  
almaz zenginliği işte budur. 
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evam etad yathiittha tvam 
atmiinmiı parame5vara 

drastum icchiimi te rüpam 
aisvaraıiı puruşottama 

c1 1am-böylece; etat-bu; ya thii-olduğu gibi ;  iittha-anlatılmış; 
rvam-Sen; iitmiinam-Kendini ;  parama-15vara-Ey Yüce Tanrım; 
drastum-görmeye ;  icchiimi-umarım; te-Senin; rüpam-suret; 
aisvaram-kutsa l ;  purnsa-uttama-Ey şahısların en iyisi. 

CEVİRİ  
Ey en büyük şah ıs ,  Ey yÜce suret, Seni karşımda gerçek 
konumunda görmeme rağmen, Senin Kendini betimlediğin gibi , 
bu kozmik tezahüre nasıl girdiğini görmeyi arzuluyorum. Senin o 
suretini görmek istiyorum. 

ACIKLAMA 
Tanrı bu maddi evrene şahsi temsi lcil iğiyle girmiştir ve böylece bu 
kozmik tezahür mümkün kı l ınmıştır ve devam etmektedir. Arjuna, 
Krsna'n ın anlatt ık larına tamamen inanmı5tı , fakat ge lecekte 
Krsna 'nın s ı radan bir şahıs olduğunu düşünebi lecek olanları 
inandırmak icin, Onun evren icerisinde nasıl hareket ettiğini görmek 
amacıyla ,  Onu evrensel sureti ile görmeyi arzulamıştır. Arjuna'nın 
burada Tanrıya purusottama diye hitap etmesi de önemlidir. Krşna, 
Tanrının Yüce Şahsı olduğu için Arjuna'nın kalbinde de mevcuttur 
ve böylece Arjuna'nın arzusunu bi lmektedir, ve Arjuna'nın, Kendisini 
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şahsi sureti olan Krşna suret inde görmekten tamamiyle tatmin 
olduğunu, fakat s ırf meraktan dolayı evrensel suret i  görmey i  
arzu l ad ığ ın ı  b i l i yordu .  Ve  Tanr ı ,  Arj una'nm d iğer ler ini  
inandırabilmesi için evrensel sureti görmeyi arzuladığını da biliyordu. 
Arjuna, b i ld iklerinin tasdik edi lmesi türünden hiçbir şahsi arzu 
duymuyordu . Krşı:ıa, gelecekte bazı kişilerin, kendi lerini Tanrının 
enkamasyonu olarak göstermelerini önlemek icin Arjuna'nın bazı 
ölçütler koymak niyetinde olduğunu da bil iyordu. Bundan dolayı, 
halk bu gibi kişilere karşı dikkatli olmalıdır; kendisinin Tanrı olduğunu 
iddia eden kişi, bu iddiasını ispatlamak icin evrensel suretini ortaya 
koyabilmelidir. 
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manyase yadi tac cakyariı 

maya draştum iti prabho 
yogesvara tato me tvam

dar5ayatmiinam avyayam 

manyase-düşünüyorsun; yadi-eğer; tat-o; sakyam-muktedir; 
maya-ben i m  tarafı mdan ; draştum-görü lmüş ;  iti-böylece; 
prabho-Ey Tanrım;  yoga-isvara-Ey bütün mistik güderin Rabbi; 
tatah- s o n r a ;  me-bana; t v a m- S e n ;  dar.Saya-göster; 
atmiinam-Kendi Benliğini; avyayam---ebedi .  

CEVİRİ 
Ey Tanrım, Ey bütün mistik güçlerin efendisi, eğer Senin kozmik 
suretini görebileceğimi düşünüyorsan, o sonsuz evrensel Benliğini 
bana göster lütfen. 

ACIKLAMA 
Kişi, Yüce Rab Krşna'yı maddi duyularıyla ne görebilir, ne duyabi l ir, 
ne anlayabi l ir, ne de kavrayabi lir. Fakat, kişi eğer Tanrıya adanmış 
aşk hizmeti i le meşgulse, o zaman Tanrıyı vahiy  yoluyla görebil ir. 
Her canlı varlık bit ruhsal kıvı lc ımdır, bundan dolayı Yüce Tanrıyı 
görmeleri ve anlamaları mümkün değildir. Arjuna, adanmış bir kul 
olarak tahmini gücüne güvenmemekteydi, ve bir canlı  varlık olarak 
sınırlı duyulara sahip olduğunu bi ldiği için Krşı:ıa'nın hesaba sığmaz 
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yüce l iğini kabu l etmişti .  Arj una, bir  canlı varlığın sonsuzluğu 
anlamasının mümkün olmadığını bil iyordu. Eğer sonsuzluk kendisini 
acığa vunırsa, o zaman sonsuzluğun yapısını anlamak yine sonsuzluğun 
lütfuyla mümkün olabi l ir .  Burada kul lanılan yoge5vara sözcüğü 
önemlidir, cünkü Tanrı akıl almaz bir güce sahiptir. O, eğer isterse 
lütfedip Kendisini acığa vurabi lir. Bundan dolayı Arjuna, Tanrıdan 
bu akıl almaz lütfunu dilemektedir. O, Krşı:ıa'ya emretmemektedir. 
Kisi, kendisini Krsna suuruna tamamen teslim etmedikce va adanmıs 
h i �metle meşgui "c)l�adıkca Krşı:ıa Kendisini o k işiye göstermez: 
Bundan dolay ı ,  akli tahminlere bağlı olanların Krşı:ıa'yı görmesi  
mümkün değildir. 
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sri-bagavan uvaca 
pa5ya me panha rüpani 

sata5o ' tha sahasra5ah 
narıii-vidhani divyani 

niinZi-vamiikrtini ca 

sri-bagavan ıwaca-Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi ; pa5ya-gör; 
me-Ben i m ;  parcha-Ey Pr tha 'n ın  oğ lu ;  rüpani-suretler; 
sata5ah-yüzlerce; a t h a-d e - d a ;  sahasra5ah-binlerce; nan a 
�ıidhani-ceş i t l i ;  divyani-kutsa l ;  nana-ceşit l i ;  vama-renkler; 
aknini-suretler; ca--de-da. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi: Ey Prtha'nın oğlu sevgili Arjuna, 
zenginliklerimi gör, işte yüzlerce ve binlerce çeşit kutsal ve 
rengarenk suretler. 

ACIKLAMA 
Arjuna Kçşna'yı evrensel sureti icerisinde görmek istemişti. Kçı:ışa'nın 
bu sureti kozmik tezahürü gercekleştirmek icin tezahür e tmiştir ve 
bundan dolayı  bu maddi doğanın gecici zamanına tabidir .  Maddi 
doğanın, hem tezahür etmiş hem de tezahür etmemiş halleri olması 
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gibi ,  Krşı:ıa'nın bu evrensel sureti de hem tezahür etmiştir hem de 
etmemiştir. Bu suret, Krşna'nın diğer suretleri gibi , ruhsal semada 
ebediyen var olmaz . Tanrıya adanmış birisi evrensel sureti görmeye 
çok meraklı değildir, fakat Arjuna Kmıa'yı bu suretiyle görmek istediği 
icin Krşı:ıa ona bu suretini göstermiştir. Hicbir beşerin bu evrensel 
sureti görmesi mümkün değildir. Kişinin bu sureti görebilmesi için 
Krşı:ıa'nın o kişiye özel bir güç bağışlaması gerekir. 
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pa5y&lityö.n vasün rudrö.n 
asvinau rnarutas tathö. 

bahüny adrşta-pürvö.ni 
pa5yö.Scaryö.ni bhö.rata 

pa5ya-gör ;  Mityö.n-Ad iti 'nin oniki oğlu ;  vasün-sekiz Vasu ; 
rudrö.n- R u d r a ' n ı n  o n b i r  s u r e t i ;  a5vinau- i k i  A s v i n i ;  
rnarutah-kırkdokuz  M a r u t  ( rüzgar i lahlar ı ) ;  tathö.--de-da; 
bahüni-birçok; adrsça--daha görmediğin; pürvö.ryi--önce; pa5ya-gör; 
ö.Scaryö.ni-bütün harikalar; bhö.rata-Ey Bharatalar'ın en iyisi. 

CEVİRİ 
Ey Bharatalar'ın en iyisi, Benim bu suretimde Adityalar' ın, 
Vasular ' ın ,  Rudral ar ' ın ,  Asvini -kumara l a r ' ın ve diğer 
yarıtanrıların ceşitli tezahürlerini gör. Hiçkimsenin daha önce 
görmediği ve duymadığı bütün bu harikaları gör. 

ACIKLAMA 
Arjuna, Krşna'nın şahsi dost� ve en bilgi li kişilerden biri olmasına 
rağmen, Krşna hakkında herşeyi bilmesi onun için de mümkün değildi. 
Burada belirtildiği gibi,  bütün bu suretleri ve tezahürleri insanlar 
daha önce ne görmüş , ne de duymuşlardır.  Ve Krşı:ıa, bütün bu 
şahanelikleri şimdi Arjuna'ya göstermektedir. 
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ihaika-stham jagat krtsnam 
pa.syadya sa-carıkaram 

mama dehe guçlakesa 
yac canyad draştum icchasi 
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iha-bunda; eka-stham-bir yerde; jagat-evren; kytsnam-tamamen; 
pa.sya-gör; adya-hemen; sa-ile;  cara-hareketli; acaram-ve 
hareketsiz; mama-Benim; dehe-bu vücutta; guçlakesa-Ey Arjuna; 
yat- o l a n ;  ca-d e - d a ;  anyat-d i ğ e r ; draştum-görmek; 
icchasi-istersen. 

CEVİRİ 
Ey Arjuna, görmek istediğin. herşeyi Benim bu vücudumda gör ! 
Görmeyi arzuladığın herşeyi ve gelecekte de görmeyi arzulayacağın 
herşeyi sana bu evrensel suret gösterebilir. Hareketli ve hareketsiz 
olan herşeyi burada bir arada görebilirsin. 

ACIKLAMA 
Hiçkimse oturduğu yerden bütün evreni göremez. En ileri seviyedeki 
bilginler bi le ,  evrenin d iğer bölge lerinde neler olup bitt iğini 
göremezler. Fakat, Arjuna gibi adanmış kullar evrenin her tarafında 
var olan herşeyi görebilirler. Geçmişte, gelecekte ve şimdi görmek 
istediği herşeyi görebilmesi için Krşı:ı.a onlara güç bağışlar. Arjuna da 
Krşna'nın lütfu ile herşeyi görebilmiştir. 
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na tu marn sakyase draş�um 
anenaiva sva-caksusa 

divyam dada.mi te cdkşuh 
pasya me yogam aisvaram 

na- a s  l a ;  tu- f a  k a t ;  mam- B e n i  ; sakyase-kabil; 
draştum-görebi lmek;  anena-bunlar la ;  eva-kesinl ikle ; sva
cakşuşa-kendi gözlerin; divyam-kutsal; dada.mi-Veririm; te-sana; 
cakşuh-gözler; pa.sya-gör; me-Benim; yogam ai5varam-akıl almaz 
mistik güç. 
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CEVİRİ 
Fakat, Beni mevcut gözlerinle göremezsin. Onun için sana kutsal 
gözler veriyorum. Benim mistik zenginliğimi gör. 

AClKLAMA 
Tanrıya adanmış kişi ,  Krşna'y� iki kollu suretinden başka bir suretle 
görmek istemez; adanmış kiş i ,  Krşna'nın evrensel suretini akl ıyla 
değil ,  Krşna tarafından bağışlanan kutsal gözlerle görebil ir. Krşna'nın 
evrense l suretini görebilmesi icin, Arjuna'ya aklını değil görüşünü 
değiştirmesi söylenmiştir .  Krşna'nın evrensel  sureti cok önemli 
deği ldir ;  bu konu i lerideki bölümlerde acıklığa kavusacaktır. Sırf 
Arjuna istediği icin, Tanrı ona evrensel sureti görebilmesini sağlayacak 
olan ruhsal bir görüş bahşetmiştir. 

Krsna i le askın b i r  i l iski ic inde bulunan adanmıs kul lar, Onun 
sadec·e· zenginl iklerine değii ,  sevecen görüntüsün.e cezbolurlar. 
Krşna'nın oyun arkadaşları ,  dostları ve ailesi, Ondan zenginliklerini 
sergi lemesini asla istemezler .  Onlar Krşna 'nın aşkına öylesine 
kapı lmışlard ı r  ki , Tanrının Yüce Şahsının Krşı:ı.a olduğunu bile 
bi lmezler. Qnlar aşk al ışverişi icinde Krşı:ı.a'nın Yüce Tanrı olduğunu 
unuturlar. S1imad-Bagavatam'da belirtildiğine göre, Krşı:ı.a ile oynayan 
bu cocuklar son derece erdemli ruhlardır ve fedakarlıklarla gecen bir 
cok yaşamlardan sonra Krşna i le oynamaya hak kazanmışlardır. Bu 
cocuklar, Krşı:ı.a'nın Tanrının Yüce Şah�ı olduğunu bilmezler. Onlar, 
Onu sahsi arkadas olarak kabul ederler. Sukadeva Gosvami bu konuda 
şu dörtlüğü söylemiştir: 

i ttluıın satam brahma-sukhanubhütyii 
'dasyam gatanaın para-daivatena 

mayasritnnam nara-darakena 
sakam vijahruh krta-punya-punjah 

"O, büyük bi lgeler tarafından gayrişahsi Brahman olarak; adanmış 
ku l lar tarafından Tanrının Yüce Sahsı olarak ; ve sı radan beserler 
tarafından maddi doğanın bir ürünü.olarak kabul edilen Yüce Şahıstır. 
Geçmiş yaşamlard ında bi rçok iyi faaliyet lerde bu lunmuş olan bu 
cocuklar şimdi Tanrının Yüce Şahsı i le oyun oynamaktadırlar . "  
( S1inuıd-Bagavatam 1 0. 1 2 . 1 1 )  

Adanmış kişi ler asl ında vi5va-rüpayı ,  yani evrensel sureti görmeyi 
arzulamazlar, fakat gelecekte, Krşna'nın, Kendisini sadece teorik veya 
felsefi yönden değil de, aynı zamanda Arjuna'ya göründüğü gibi ortaya 
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koymuş olduğunun b i l inmesini v e  Krşna 'n ın beyanlar ının 
kanıt lamasını isteyen Arjuna, Ondan evrensel suretini sergi lemesini 
istemiştir. Arjuna, parampara sisteminin başlangıcı olduğu için bunu 
bel irlemeye mecburdu.  Tanrının Yüce Şahsı Krşı::ı.a 'yı gercekten 
anlamak isteyenler ve Arjuna'nın iz inden gidenler, Krşna'nın,  
Kendis in i  sadece Yüce Tanrı olarak teorik bakımdan ortaya 
koymad ığın ı ,  fakat Kend isini aynı zamanda Yüce Tanrı olarak 
gösterdiğini de anlamalıdırlar. 

Tanrı, evrensel sureti görebilmesi i cin Arjuna'ya gereken gücü 
vermiştir, cünkü daha önce belirti ldiği gibi O, Arjuna'nın sırf merak 
yüzünden bu sureti görmek istemediğini bi liyordu. 
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sai"ıja)1a uvaca 
evam ukwa tato rcijan 

nwha�yogesvaro harih 
darsayam asa parthaya 

paramam rüpam aisvaram 

sai'ıjayah uvöca-Safı.jaya şöyle dedi; evam-böylece; ukcvö-söylemek; 
tcıtah-sonra ; röjan-Ey Kralım; mahö�yoga�isvarah-en güçlü mistik; 
harih-Tanr ı nın  Yüce Sahs ı ,  Krşr:ı.a ;  dar.Sayam asa-gösterdi ;  
f>örthaya-Arj una'ya; parnmam-kutsal; rüpam ai.SVaram-evrensel 
suret. 

CEVİRİ 
Sanjaya şöyle dedi: Ey Kralım, bütün mistik güderin Yüce Rabbi, 
Tanrının Sahsı, bunları söyledikten sonra evrensel suretini 
Arjuna'ya gösterdi. 
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aneka-vaktra-nayanam 

anekadbhuta-darsanam 
aneka-divyabharanariı 

divyanekodyatiiyudJıam 

divya-miilyambara-darariı 
divya-gandhanulepanam 

sarvascarya-mayariı devam 
anantariı visvato-mukham 

1 1 . 1 2  

aneka-ceş i t l i ;  vaktra-ağızlar; nayanam-gözler ;  aneka--çeşitli; 
adbhuta-şahane ; dar s a n a m-gör ü n t ü l e r ;  aneka-birçok; 
divya-kutsal ;  abharanam-takı lar; divya-kutsal; aneka--çeşitli ; 
udyata-kalk ık ;  ayudham-silahlar;  divya-kutsal; maiya--çiçek 
kolye; ambara-giysi; daram-giyiyor; divya-kutsal ;  gandha-kokular; 
anulepanam-s ü rü lmüş ;  sarva-he p ;  ascarya-mayam-şahane; 
devam-parlayan ; anantam-sınırsız ; vi5vatah-mukham-her tarafı 
kaplayan. 

ÇEVİRİ  
Arjuna bu evrensel surette sınırsız ağızlar, gözler ve şahane 
görüntüler gördü. Bu suret çeşitli göksel takılarla süslenmişti ve 
birçok kutsal silaha sahipti. Göksel çiçek kolyeleri takmış ve göksel 
giysiler giyinmişti ve vücudunun her tarafına kutsal parfümler 
sürülmüştü. Hepsi de şahane , göz alıcı, sınırsız ve daimi olarak 
coğalmakta olan şeylerdi. 

ACIKLAMA 
Bu iki dörtlükte sürekli olarak kullanılan "bircok" sözcüğü, Arjuna'nın 
gördüğü e l lerin, ağızların, bacakların ve diğer tezahürlerin sınırsız 
olduğuna işaret e tmektedir. Bu tezahürler bütün evrene yayı lmış 
olmakla beraber, Arjuna, Tanrının lütfuyla bunların hepsini oturduğu 
yerden görebilmiştir . Bu ise , Krşna'nın akıl almaz kudretinin bir 
sonucudur. 
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divi sürya-sahasrasya 
baved yugapad utthita 

yadi balı sadrsi sa syad 
basas tasya nuıhatmanah 
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divi-gökte ; sürya-güneşlerin; salıasrasya-binlerce ; bavet-vardı ;  
yugapat-aynı  anda ;  utthita-mevcut ;  yadi-eğer ;  �-ışık; 
sadrsi-a n d ı r  m a k  ; sa-o ; syat-o la b i l i r ;  basah-parlak lık; 
tasya-Onun; maha-atmanah-büyük Rab. 

CEVİRİ 
Eğer yüzbinlerce güneş · aynı anda gökte belirseydi, onların 
parlaklığı, evrensel sureti icerisindeki Tanrıyı ancak andırabilirdi. 

ACIKLAMA 
Arjuna'nın gördükleri as l ında betimlenemiyecek şeylerdi ,  fakat 
Sanjaya bu büyük vahiyin akli görüntüsünü burada Dhrtaraştra'ya 
anlatmaya calışmaktadır. Ne Sanjaya, ne de Dhrtaraştra savaş alanında 
mevcut deği l lerdi, fakat Safijaya, mürşidi Vyasa'nın lütfuyla olup 
bitenleri görebiliyordu . Ve burada, gördüklerini (binlerce güneş gibi) 
düşlenebilirlik seviyesinde anlatmaya çalışmaktadır. 
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tatraika-scharn jagat krtsnam 
pravibhaktam anekadha 

apa5yad deva-devasya 
sarire pan(lavas tada 

tatra--orada;  eka-stham-bir yerde; jagat-evren; krtsnam-tamarn; 
pravibhaktam-bölünmüş; anekadha-birçok şeye; apa5yat-görebildi; 
deva-devasya-Tanrının Yüce Şahsının; sarire-evrensel suretinde; 
pan(lavah-Arjuna; tada--o anda. 

CEVİRİ 
O anda Arjuna, binlerce parÇaya bölünmüş olmasına rağmen bir 
arada bulunan evrenin sınırsız yayılışını Tanrının evrensel 
suretinde gördü. 
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ACIKLAMA 
Burada kullanı lan catra (orada) sözcüğü çok önemlidir. Bu sözcük, 
Arjuna evrensel suret i  gördüğü zaman Arjuna ve Krşna'nın savaş 
arabasında oturmakta olduklarına isaret eder. Savas alanında bulunan 
d iğerleri bu suret i  görememişlerd.ir, çünkü Krşn·a o görüşü sadece 
Arjuna'ya vermiştir. Arjuna, Krşrıa'nın vücudunda binlerce gezegen 
görmüştür. Vedik yazıtlardan öğrend iğimize göre, bircok evren ve 
her evrende bi rcok gezegen vard ır .  Bu gezegenlerden bazıları 
topraktan, bazıları ,  altından, baz ı ları ise mücevherden yap ılmıştır, 
bazı ları cok büyüktü r, bazı ları değildir, vs. Savaş arabasında oturan 
Arjuna bütün bunları görebi lmiştir. Fakat savaş alanında bulunan 
hickirnse, Arjuna ile Krşna arasında neler olup bittiğini görememiştir. 
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cacah s a  vismayavişto 
hrsta-'roma danafıjayah 

pranamya sirasa devam 
krtafıjalir ahhaşata 

tat.ah-sonra; sah--o; vismaya-aviştah-hayretten şaşırmış bir halde; 
hrşta-roma-duyduğu zevkten dolayı tüyleri diken d iken olmuş; 
danafıjayah-Arj una; pranamya-itaatlerini sundu ; sirasa-başıyla; 
devam-Tanrının Yüce Şahsına; krta-ai1jabh-ellerini bitiştirerek; 
abhaşata-konuşmaya başladı .  

CEVİRİ 
Şaşkınlık ve hayretten tüyleri .diken diken olmuş Arjuna itaatlerini 
sunmak üzere başını eğip ellerini bitiştirerek Yüce Tannya 
yalvarmaya başladı. 

ACIKLAMA 
Burada görü ldüğü gibi ,  Tanr�nın kutsal görüntüsünü vahyetmesi 
üzerine, Arjuna ve Krşna arasında süregelen i lişki bir anda değişmiştir. 
Krşr:ı.a i le Arj una'nın i lişkisi daha önce arkadaşlık üzerine kurulu idi ,  
fakat bu vahiy  olayından sonra Arjuna büyük bir saygıyla Ona 
itaatlerini sunmakta, e l lerini  bitistirerek dua etmekte ve bu evrensel 
sureti övmektedir. Böylece, Arj�na'nın i l işkisi arkadaslıktan cıkıp 
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hayran l ığa dönüşmüştür. Adanmış büyük kul lar Krşı::ıa'yı bütün 
il iski lerin kaynağı olarak görürler. Kutsal metinlerde belirtildiği gibi, 
oniki ceşit i l işki vard ı r  ve bunların hepsi Krşna'da mevcuttur .  
Söylenild iğine göre O, ik i  canl ı  arasında, yarıtanrılar arasında ve 
Yüce Tanrı i le Ona adanmıs kulları arasında kurulabi lecek bütün 
ilişkilerin okyanusudur. 

. 

Arjuna burada bir hayranlık i l işkisine geçiş yapmıştır ,  ve o, son 
derece ağır başl ı ,  sessiz ve sakin bir karaktere sahip olmasına rağmen 
bu hayranlık ile birden bire kendisinden geçmiş, tüyleri diken diken 
ulmuş ve e l l erini bit ist irerek Yüce Tanrıya itaatler in i  sunmaya 
haşlamıştır. Arjuna korku icinde değildi ,  fakat Yüce Tanrının akıl 
a lmaz şahane liğinden etkilenmişti . Doğal arkadaşl ığ ı  hayranl ığa 
dönüşünce onu böyle davranmaya yöneltmişti. 
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a17una uvaca 

pasyiimi devariı.s tava de�ıa dehe 
sarviiıiıs cacha büca-visesa-sanghiin 

brahmiiııam isariı. kamalasana-stham 
rsiri1s ca sarviin uragiims ca divyiin 

arj ıma/1 uvaca-A rj u na şöy l e  ded i ;  pa5yami-görüyorum ; 
devan-bütün yarı tanrı l a r ;  tava-Senin ;  deva-E y  Tanr ım ;  
dehe-vücudunda; sarviin-hepsi; tatha--de-da; biita--canlı varlıklar; 
visesa-sar1ghiin�zel olarak toplanmış ;  brahmiinam-Rab Brahma; 
isam-Ra b S i va ; karnala-iisana-stham-ni lüfer ciçeği  üzerinde 
utu rmakta ;  rsin-büyük b i lge ler ;  ca-de-da ;  sarviin-bütün; 
uragan-yılanlar; ca--de-da ; divyiin-kutsal. 

CEVİ Rİ 
Arjuna şöyle dedi: Sevgili Rab Krşı:ıa, bütün yarıtanrıları ve diğer 
�anlıları Senin vücudunda toplanmış olarak görüyorum. Rab 
Siva'yı ,  bütün bilgeleri ve kutsal yılanları gördüğüm kadar, 
Brahma'yı da nilüfer ciceği üzerinde oturur halde görüyorum. 
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ACIKLAMA 
Arjuna evrendeki herşeyi gÖrdüğü için evrendeki ilk canl ı olan 
Brahrna'yı ve evrenin alt  bölgelerinde bulunan Garbodakasayi 
Vişı::ıu'nun üzerinde yattığı  göksel y ı lanları da görmektedir .  
Garbodakasayi Vişı::ıu'nu üzerinde yattığı bu yılandan yatağa Vasuki 
denir ve Vasuki olarak bi linen diğer y ı lanlar da vardır. Arjuna, 
Garbodakasayi Vişı::ıu'dan, evrendeki i lk canl ı  olan Brahrna'nın 
evrenin en üst bölümünde nilüfer çiçeği üzerinde duran gezegenine 
kadar herşeyi görebiliyordu. Bu dernektir ki, savaş arabasında oturan 
Arjuna Yüce Rab Krşı::ıa'nın lütfu ile baştan sona bütün evreni 
göre bili yordu .  
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aneka-biihüdara-vaktra-netrariı 
pa5yiimi tviim sarvaw 'nanta-rüpam 

niintam na madhyam na punas tavadim 
pasyami visvesvara visva--rupa 

aneka-bircok ; bahu- kol lar ;  udarn-karınlar ;  vaktra-ağızlar; 
netram-gözler ;  pasyiimi-görüyorum; tviim-Sen; sarvatah-her 
tarafta ;  ananta-rüpam-sınırs ız  suret ;  na antam-sonsuz ;  na 
madlıyam-ortasız ; na punah-ne de  t ekrar ;  tava-Senin; 
adim-başlangıcın; pa5yiimi-görüyorum; visva-isvara-Ey evrenin 
Tanrısı ; vi5va-'rüpa-evren suretinde. 

CEVİRİ 
Ey evrenin Tanrısı, Ey evrensel suret, Senin vücudundan sınırsız 
olarak her tarafa yayılan ceşitli kollar, karınlar, ağızlar ve gözler 
görüyorum. Sende ne baslangıc, ne orta, ne de son görüyorum. 

ACIKLAMA 
Krşı::ıa, Tanrının Yüce Şahsıd�r ve sınırsızdır, bundan dolayı Onun 
içerisinde herşey görülebilir. 
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kiritinaıiı gadinaıiı cakrinam ca 
cejo--rlısim sarvato diptimantam 

pasyami tvlırn dumirikşyam samancad 
diptanalıirka-dyutim aprameyam 

5 5 7  

kiritinam-m iğferlerle ; gadinam-gürz ler le ;  cakrinam--disklerle; 
ca-ve ; tejah-rlısim-parlakl ı k ;  sarvatah-he r taraft a ;  dipti
mantam- p a r l a  y a n ;  pasyami- g ö r ü  y o r u m ;  wam-Sen; 
dumiriksyam-görme s i  zor ;  saman tlıt-her taraft a ;  dip ta
anala-harlayan a t e ş ;  arka-güneş in ;  dyutim-güneş ı ş ı ğ ı ;  
t1{Jrameyam--ölcülemez. 

CEVİRİ 
Harlayan bir ateş gibi, veya güneşin hesaplanamaz parlaklığı gibi, 
her tarafa yayılan bu parlaklık yüzünden Senin suretini görmek 
cok zor, fakat yine de ceşitli tadar, gürzler ve disklerle süslü olan 
bu parlak sureti her tarafta görmekteyim. 
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tvam akşaraıiı paramaıiı veditavyaıiı 
tvam asya vi5vasya paraıiı nidhanam 

tvam avyayah sfuvata-damıa-gopca 
saıwtanas tvaıiı puruso mato me 

wam- S e n ; aksaram-kusursuz ; p a r a m a m-yüce; 
veditav)1am-anlaşılmalı; tvam-Sen; asya-bunun; visvasya-evren; 
param-yüce ; nidhiinam-esaslar; tvam-Sen ; avyayah-yorulmaz; 
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sc'isvata-darma-gopta-ebedi dinin koruyucusu ; sanatanah-ebedi ;  
tvam-Sen; purusah-Yüce Şahıs; matah me-bu benim görüşümdür. 

CEVİR İ  
Sen ilk yüce gerceksin. Sen bütün bu  evrenin nihai istirahat 
yerisin. Sen en kadim olansın ve yorulmazsın. Sen ebedi dinin 
koruyucusu olan Tanrının Şahsısın. Bu benim görüşümdür. 
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mıadi-madhyantam ananta-viryam 
ananw-bahum 5asi-SÜ1)'a-netram 

pa5yami tvam diota-hwasa-vaktram 
sva-tejasa visvam idariı tapamam 

anadi-baş l a ng ı c s ı z ; madhya--orta; a n t a m- v e y a  s o n ;  
ananta-sınırsız; vi1)'am-yücelikler; anama-sınırsız; bahum-kollar; 
5asi-ay;  sü1)'a-ve güneş ;  ne tram -gözler ; pa5yami-görüyorum; 
tvam-Sen; dipta-harlayan; hurasa-vaktram-ateş ağzından çıkıyor; 
sva-tejasa- p a r  l a k  l ı ğ ı n  l a ;  visvam- e v r e n ;  idam-bu; 
wpantam-ısı t ı  yor. 

CEVİRİ  
Senin başlangıcın, ortan ve sonun yoktur. Senin yüceliğin 
sınırsızdır. Senin sayısız kolların vardır ve Ay ve Güneş Senin 
gözlerindir. Ağzından yakıcı bir ateşin çıktığını ve parlaklığı ile 
bütün evreni yaktığını görüyorum. 

ACIKLAMA 
Tanrının Yüce Şahsının altı ceşit zenginliğinin sınırı yoktur. Burada 
ve diğer bircok yerlerde tekrarlamalar yapı lmaktadır, fakat kutsal 
metinlere göre Krşna'nın yüceliğinin ikidebir tekrarlanması edebi bir 
zayıflıktan kaynaklanmaz. Şaşkınlık, hayret ve büyük bir zevk anında 
söylenen sözler tekrar edilir derler ve bu bir kusur değildir. 
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clyıf o  Zi-prthivyor idam antarariı hi 

vyZiptari1 tvayaikena disas ca sarvZih 
clrst1 1Zidbhtı tmiı rılpam ııgrariı tavedariı 

loktı-traywi1 pravyathitariı mahiitman 
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d)1tııı-uzaydan; ö.-[mhi1 1yo/ı-yere ; idam-bu ;  antaram-arasında; 
ili-kes in l ik l e ;  1ıyapram-kaplamış ;  rvaya-Senin t arafından; 
ckcna- y a l n ı z ;  disah- y ö n l e r ; ca- v e ;  sarvah-bütün; 
drst1 1l'i-görerek; t'ıdhhwam-sahane; nlpam-suret; ugram--<lehşetl i ;  
w1 1d-Senin ;  idam-bu ; /oka-gezegen sistemler i ;  trayam-üç; 
prcwyathiram-rahatsız olmak; mahii-atman-Ey büyük şahıs. 

CEVİRİ 
Sen bir tane olmakla beraber; bütün göğe, gezegenlere ve onların 
arasında bulunan boşluğa yayılırsın. Ey büyük şahıs, bütün gezegen 
sistemleri Senin bu şahane ve dehşetli suretini görmekten rahatsız 
oldu. 

ACIKLAMA 
Dyava-prchiV)1oh ( yerle gök arası'ndaki boşluk) ve lokarvayam (üc dünya) 
sözcükleri bu dörtlükte kul lanılan önemli  sözcüklerd i r ,  cünkü 
Tanrının evrense l suretini sadece Arjuna görüyor gibi görü�se de, 
J iğer gezegen s i stemlerinde bulunanlar da görmüşlerdir .  Arjuna'nın 
bu evrensel sureti görmesi bir hayal değildi. Savaş alanında bulunan 
ve Tanrı tarafından kendisine kutsal görüş bahşedi lmiş olan herkes 
hu evrense l sureti görmüştür. 

2 1  
3PlT fu c=cıi ij {ij �� 1 Pc:ı � 1 Rı ,, "" 

� �: '1115'J1Wil � 
fcHJ\ı:-ıı<R'cıı 'it\�16:�rn�ı: ,, "" 

� c=cıi �: qtef)&llfk i l � �  i l  ,, ,, ,, 



560 ÖZGÜN BAGA VAD-GIT A 
ami hi tvariı sura-saiıgha visanti 

kecid bitah prafıjalayo gyr_ıanti 
svastity uktva maharşi-siddha-saiıghah 

stuvanti tvariı stutibhih pu.şkalii.bhih 
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ami-bütü n  o; hi-kesinlikle; tvam-Sen; sura-sanghah-yarıtanrı 
gurupları; visan ti-giriyorlar ; kecit-bazı lar ı ;  bitah-korkudan; 
prafıjalayah-dua eden el lerle ; grnanti--dua ediyorlar; svasti-bütün 
barış ;  iti-böylece ; uktva-konuşuyor; maha-yşi-büyük bi lgeler; 
siddha-sanghah-mükemmel varlıklar; stuvanti-ilahiler söylüyorlar; 
tvam-Sana; stutibhih--dualarla; puskalii.bhih-Vedik i lahilerle. 

CEVİRİ  
Çeşitli yarıtanrılar Sana teslim olarak Senin vücuduna giriyorlar. 
Bunlardan bazıları çok korktuklarından Sana dua ediyorlar. Birçok 
büyük bilge ve mükemmel varlık "barış" diye bağırarak Vedik 
ilahiler söylüyor ve Sana dua ediyorlar. 

ACIKLAMA 
Bütün gezegen sistemlerinde bulunan yarıtanrılar, evrense l suretin 
bu müthiş tezahürünü ve parlaklığın ı  görmekten büyük bir korkuya 
kapı lmış lar  ve Tanrı tarafından korunmak icin dua e tmeye 
başlamışlardır. 
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rndraditya vasavo ye ca sadJıya 

vi5ve '5vinau maruws cosmapas ca 
gandharva-yaksasura-siddha-sangha 

viksante tvariı vismitas caiva sarve 

nıdra-R a b  S i  v a  ' n ı n  t e z a h ü r l e r i ; adityah-Adityalar; 
vasavah-Vasular ;  ye-bütün o; ca-ve ; sadJıyah-Sadhyalar; 
vi5ve- V i s v e d e v a  1 a r ; asvinau-Asvini-kumaralar; 
marıaah- M a r u t l a  r ;  ca- v e ;  ıısma-pah-a t a l a r ; ca-ve; 
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gandharva-Gandharvalar' ın; yakşa-Yakşalar; asura-şeytanlar; 
siddha-v e  mük e mme l yar ı  tanr ı l ar ;  saiı.ghah-topluluklar; 
viksante-görüyorlar; wam-Seni; vismitah-hayretler içinde; ca---de
da ; eva-kesinlikle; sarve-bütün. 

CEVİRİ 
Rab S iva 'n ın ,  Aditya lar\n,  Vasular ' ın ,  Sadhyalar ' ın ,  
Visvedeva l a r ' ın ,  i k i  Asvi 'n in ,  Marut lar ' ı n ,  a t a l a r ın ,  
Gandharvalar'ın, Yakşalar'ın, Asuralar'ın ve mükemmelliğe 
ulaşmış yarıtanrıların ceşitli tezahürleri büyük bir hayranlıkla 
Seni seyrediyorlar. 
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rüpam mahat te bahu-vaktra-netram 

maha-baho bahu-bahüru-padam 
bahüdararn bahu-damstra-karalam 

drstva lokah pravyatİıitas tathaham 

rüpam-suret; mahat-cok büyük ; re-Senin ;  bahu-birçok; 
vaktra-suratlar; netram-ve gözler; maha-baho-Ey kolları şanl ı ;  
bahu-birçok; bahu-kollar; üru-baldırlar; padam-ve bacaklar; 
bahu-udaram-ces iti i karınlar ; bahu-dams tra-ces i ti i d i s ler ;  
karalam-dehşe t İ i ;  drştva-görmek; lokah-· · bütü.n · gezegenler ;  
pravyathitah-rahatsız oldu; tatha-aynı şekilde; aham-ben. 

CEVİRİ 
Ey kolları şanlı ,  bütün gezgenler ve onların yarıtanrıları, çeşitli 
suratlara, kollara, baldırlara, bacaklara, karınlara ve müthis dislere 
sahip olan Senin bu büyük suretini görmekten rahatsız oldular, 
ve onlar gibi ben de rahatsız oldum. 
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� � ç:qi �  
� � f4�ıfli uıt � � 1 1 � � 1 1  

nabhah-sprsam diptam aneka-vamariı 
vyiittiinanam dipta-visala-netram 

drsçva hi tviim pravyathitiintar-iitmii 
dhrtim na vindami samariı ca visno 

1 1 . 25 

nabha�-spr5am-göğe dokunan; diotam-parlak;  aneka----çeşitli ;  
vamam-renkler; vyiitta-ac ık ;  iinanam-ağızlar; dipta-parlayan; 
visala----çok büyük ; netram-gözler; drstvii-görmek ;  hi-kesinlikle; 
wam-S e n ;  pravyathita-rahats ız ; anwh-ic ind e ;  atma-ruh; 
dhrtim-sarsılmazlık; na-değil; vindami-var; samanı-akli sükunet; 
ca--de-da; visno-Ey Rab Vişı:ıu. 

CEVİRİ 
Ey her yeri kaplayan Vişnu', göğe dokunan parlak renklerini, 
açılan ağızlarını ve parlayan büyük gözlerini görünce aklım korkuya 
kapıldı. Akli dengemi ve metanetimi artık koruyamıyorum. 
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damstrii-karalani ca te mukhani 

drstvaiva kalanala-sannibhani 
diso 

·
rıajane na labhe ca sarma 

prasida devesa jagan-niviisa 

dariışçra--dişler; kara/ani-dehşetl i ;  ca-<le-da; te-Senin;  mukha
ni-yüzlerin; drşçvii-görmek ; eva-böylece; kala-anala-ölüm ateşi; 
sannibhani-sanki ;  d isah-yönler ;  na-değil; jiine-biliyorum; 
na-değil; l a b h e- e l d e  e t m e k ;  ca-ve; s a r m a-lütuf; 
prasida-memnun o l ;  deva-isa-Ey bütün i lahların Rabb i ;  jagat
niviisa-Ey dünyaların sığınağı. 
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CEVİRİ 
Ey ilahların Tanrısı, Ey dünyaların sığınağı, lütfen bana acı. Senin 
bu ölüm gibi parlayan yüzlerini ve korkunç dişlerini görmekten 
dengemi kaybediyorum. Her bakımdan şaşkınlığa kapılmış 
durumdayım. 
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ami ca tvlirn dhrtarliştrasya putrah 
sarne sahaivavani plikMaiıghaih 

bismo dronah süta-putras tathasau 
sahasmadiyair api yodha-mukhyaih 

vaktrlini te tvaramana visanti 
damscra-karalani bayanakani 

kecid vilagnı'i dasanantareşu 
sandrsyante cümitair uttamı'iiıgaih 

ami-bunlar; c a-de-da; t v a m-Sen; 
clhrtariistrasya-Dhnaraşçra'n ın;  putrlih-oğu l ları ; sarve-bütün; 
saha- i l e ;  eva- d o ğ r u s u ; avani-pala-savaşçı  k ra l l a r ın ;  
sanghaih-guruplar; bismah-Bişmadeva; dronah-Dror:ıaçarya; süta
/narah-Karna; tathı'i-de-da; asau--0; saha-ile; asmadiyaih-bizim; 
api--<le-da; yodha-mukhyaih-savaşçıların şefi ;  vaktrılni-ağızlar; 
te-Senin; tvaramanah-dolmak; visanti-giriyorlar; dariışp-a--<lişler; 
karı'ilani-dehşet l i ;  bayanakani-çok korkunc ; kecit-bazıları ; 
vilagnı'ih-bağlanıyorlar; dasa na-antare şu-d iş ler in aras ınd a ;  
sandrsyante-görülmek; cürnitaih-ezilmiş; uwıma-aiıgaih-kafalar. 

CEVİRİ 
Dhrtaraştra'run bütün oğulla�ı , müttefikleri olan krallarla birlikte 
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ve Bisma, Drona, Karna ve bizim askerlerimizin sefleri de Senin 
dehşe.tli ağızlarına dolmaktalar. Ve bazılarının kafasının Senin 
dişlerinin arasında ezildiğini görüyorum. 

· 

ACIKLAMA 
Tanrı ,  geçen dörtlüklerde . Arjuna'ya i lg i  duyacağı b irşeyler 
göstereceğine dair söz vermişt i .  Arj una ise şimdi karşı ordunun 
liderlerinin ( Bişma, Drona, Kama ve Dhrtaraştra'nın bütün oğulları ) 
ve kendi askerlerinin hepsinin öldürülüşünü görmektedir. Bu görüntü, 
Kurukşetra savaş alanında toplanmış bulunan bütün askerlerin 
ölmesinden sonra Arjuna'nın zafer kazanacağına işaret ediyordu. 
Arjuna burada, yenilmez bir savaşçı olan Bişma'nın öldürülüşünü de 
görmüştür. Ve aynı zamanda Kama'nın da aynı akibete uğradığını 
görmüştür. Arjuna, sadece Bişma gibi  karşıt ordunun büyük 
savaşcılarının öldürülüşünü deği l ,  kendi ordusundan da bazı büyük 
savaşoların öldürülüşünü de görmüştür. 

� CfCnlft '1 (� ct>cil (f 
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yatha nadiniiriı bahavo 'mbu-vegii� 
samwlram evabhimnukhii dravanti 

tatha taviimi nara-loka-vira 
vi5anti vaktriiny abhivijvalanti 

yatha-darak; nadiniim-nehirlerin; bahavah-b i rc ok ; ambu
vegiih-sular ın ·dalgaları ; samudrnm-okyanus ;  eva-kesinlikle; 
abhimukhah-birşeye doğru; drnvanti-süzülmek; tatha-aynı şekilde; 
tava-Sen i n ;  anıl- b ü tün b u n l a r ;  nara-loka-virii.h-insan 
toplumunun kra l l a r ı ;  v isa n t i-giriyorlar; v a k t rii n i-

· ağızlara; 
abhivijvalanti-ve yanıyorlar. 

CEVİRİ 
Nehirlerin çeşitli kollardan· okyanusa akması gibi , bütün bu 
savaşçılar da Senin ateşler sacan ağızlarına doluyorlar. 
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yathö. pradıptariı jvalanariı pataı'ıga 

visanti nı'isliya samrddha-vegah 
tathaiva nı'isliya vi5anti lokö.s 

tavapi vaktrani samrddha-vegö.h 
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yacha-olarak ; p r a d i  p t a m -yanmak; j y a l a n a  m-ateş; 
/)atangö.h-pervane ler ;  visanti-gi rme k ;  nö.SCiya-imha ed i lmeye ; 
samrddha-tam; vegı'ih-hızla; tatha eva-ayrn şekilde ; nö.Siiya-imha 
ed i lmeye ;  visanti-gir i yorla r ;  /okö.h-bütün ha lk ;  tava-Senin; 
api----cle-da; ı;aktrCini-ağızlarm; samrddha-vegah-tam hızla. 

CEVİRİ 
Pervanelerin ateşe girerek öİmesi gibi, herkesin büyük bir hızla 
Senin ağızlarına dolmakta olduğunu görüyorum. 
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lelihyase grasanıiinah sanuıntal 

lokö.n samagran vadaıuıir jvaladhhih 
tejobhir apüryajagat samagrariı 

basas tavograh prarapanti visno 

/e/ihyase- y a l ı yorsun ;  grasamlinah-yutuyorsun ;  samantlit-her 
yönd en ; lokö.n-insanlar ;  samagrlin-bütün;  vadanaih-ağızlar 
tarafından; jyaladhhih-yanan; tejobhih-parlaklık ile; apürya-örtülü; 
jagat-evren ;  samagram-bü tün ;  basah-ış ınlar ;  tava-Senin; 
ugrlih-müthiş ;  prntapanti-kavurucu ; visno-Ey her yeri kaplayan 
Tanrım. 
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CEVİRİ 
Ey Vişnu, alevler icindeki ağızlarınla her yönden gelen herkesi 
yuttuğunu görüyorum. Parlaklığınla bütün evreni kaplıyor, müthiş 
ve kavurucu ışınlarla tezahür ediyorsun. 
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akhyahi me ko bavan ııgra-rüpo 

namo 'stıı te deva-vara prasidn 
vijftiitıtm icchami bavantam adyaın 

na hi prajiinfımi tava prmmtim 

akhyahi-lütfen acıkla;  me -bana; kah-kim; baviin-Sen ;  ııgra
ıüpah-öfkel i  suret; namah astu-itaatler; re-Sana ; deva-vara-Ey 
ya r ı t an r ı l a r  a ra s ındak i  büyük şahı s ;  prasidn- in s a f  e t ;  
viji1Zitum- b i 1 rn e y e ;  icchiimi- d i l e r i  rn ;  bavantam-Sen; 
adyam-özgün; na-değil; hi-kesinl ikle ;  prajiiniimi-bilirrniyim; 
uıva-Senin ; [Jlm ırttim-görev in . 

CEVİRİ 
Ey efendilerin Efendisi, Seni� bu suretin çok öfkeli ,  lütfen bana 
kim olduğunu söyle? Sana itaatlerimi sunarım, lütfen bana acı. 
Sen ilk Tanrısın. Senin görevini bilmediğim icin hakkında daha 
fazla şey bilmek istiyorum. 
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sri-bagmıiin ııviica 
kalo 'smi loka-ksaya-krt pravrddhu 
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lokiin samiihartum iha praımtah 
rte 'pi waıiı na bavisyanti sarve 

ye 'vasthitah pratyanikesu yodhah 
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sri-bagavan ıı viica-Tanrın ın  Şahsı şöyle ded i ;  kiilah-zaman; 
asmi- Be n ;  loka-d ün ya l a r ın ; kşaya-krt-tahr ip  ed i c i ;  
fnw.1rddhah-büyük; /akan-bütün halk; samahartum-imha etmeye; 
iha-bu dünyad a ;  prnvrtwh-meşgul; rte-siz -suz ;  api-bile; 
rviim-sen; rw-asla ; ba1ıisyanti--0lacak; sarve-bütün; ye-kim; 
cıvcısthitiih- b u 1 u n  m a k ;  prati-anikesu- k a rş ı t  t a r a fl a r d a ;  
:vocUüi./ı-askerler. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi : Dünyaları tahrip eden zamanım 
Ben, ve buraya da herkesi tahrip etmek icin geldim. Siz (Pa�4avalar) 
hariç, her iki tarafta yer alan bütün askerler ölecekler. 

ACIKLAMA 
Arjuna , Krşna'nın kendi arkadaşı ve Tanrının Yüce Şahsı olduğunu 
bi lmesine rağmen, Krşna 'nın sergi led iği bu suretler tarafından 
saskın lığa düşmüs bir haldeydi .  Bundan dolayı Arjuna, Onun bu 
tahrip edici gücünün esas görevinin ne olduğunu bilmek istemektedir. 
\ 'edalar' da belirti ldiğine göre, Yüce Hakikat herşeyi, hatta brahmanları 
h i le tahrip eder. Katha Upaııisad'da ( 1 . 2 .25)  belirtildiğine göre, 

yas)'Cl brahma ca ksatrariı ca 
ubhe bavcıtcı odanah 

mrt)'tır ycısyopasecanaıiı 
ka itthfı veda yatra sah 

Sonund a bütün brahmanltır, kscı trİ)1cılar ve herkes Yüce Tanrı 
tarafından bir lokmada yutulacaktır. Yüce Tanrının bu sureti herşeyi 
yu tan bir devdir ve Krsna burada Kendisini ,  herşeyi yutan zaman 
suret inde göstermekted ir. Birkac Pandava haric, o savaş alanında 
bulunan herkes Onun tarafından yutulacaktır. 

Başlangıcta Arjuna savasa taraftar değildi ve savaşmamanın daha 
iyi olacağını ve böylece hicbir sürtüşme olmayacağını düşünüyordu. 
Krşna ise buna cevap olarak,  bu savaşın Kendi planı clduğunu ve 
Arjuna savasmasa bile herkesin zaten öleceğini söylüyordu. Arjuna 
savaşmaktan vazgecse bile onlar birbaşka yoldan öleceklerdi .  Yani 



568 ÖZGÜN BAGA VA O-GİT A 1 1 . 33 

savaşı lrnasa bile bu ölümlere engel olunarnıyacaktı, çünkü asl ında 
onlar ölrnüslerdi bile .  Zaman tahribat dernektir ve bütün tezahürler 
Yüce T anrı�m arzusuyla tahrip edilecektir. Bu bir doğa kanunudur. 
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tasmiit tvam uttiştha ya5o labhasva 

jitvii satrün buiıkşva riijyam samrddham 
mayaivaite nihatiih pürvam eva 

nimitta�miitram bava savya-siicin 

tasmiit-öy ley se ;  tvam- s e n ;  uttiştha-ka l k ;  yaSa/ı-şöhret; 
labhasva-kazan; j i t  v ii-f e t h e d  e r e k ;  satrün-<lüşrnanları; 
bunkşva-ze vk in i  c ıkar ;  riijyam-kral l ık ;  samrddham-gelişen; 
mayii-Benim tarafımdan; eva-kesinl ikle; e te-bütün bunlar; 
nihatiih-öldürü ldü ; pürvam eva-bir önceki ayarlama ile ;  nimitta� 
miitram-sırf sebep; bava-Dl; savya�siicin-Ey Savyasaci .  

CEVİRİ 
Öyleyse ayağa kalk. SavaşO:.aya ve zafer kazanmaya hazırlan. 
Düşmanlarını fethet ve gösterişli bir krallığın tadını çıkar. Onlar, 
Benim ayarlamamla zaten ölüme mahkum edildiler, ve sen Ey 
Savyasaci, bu savaşta sadece bir araçsın. 

ACIKLAMA 
Burada kul lanılan savya-siicin sözcüğü usta okcular icin kullanılan 
bir hitaptır; bundan dolayı Arjuna'ya, "Düşmanlarını öldürecek oklar 
fırlatmakta usta kişi" d iye hitap edi lmekted ir. Ayrıca, burada 
kullanılan, nimitta miitram "Sadece bir aracsın" sözcüğü de önemlidir. 
Bütün dünya Tanrının Yüce Şahsının planlarına göre hareket eder. 
Maddi doğanın plansız programsız hareket ettiğini ve bütün 
tezahürlerin kazara meydana gelmiş oluşumlar olduğunu düşünen 
bilgisiz budalalar, ve bunun belki böyle belki şöyle olduğunu iddia 
eden birçok sözürnona bi lginler vardır, fakat burada, "belki" veya 
"muhtemelen" olacak birsey söz konusu değildir. Bu maddi dünyada 
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yerine ge tirilen bel l i  bir plan vardır. Nedir bu plan? Bu kozmik 
tezahür, koşul lanmış ruhlar için evlerine ve Tanrıya geri dönebilme 
şans ıdır . Ruhlar, maddi doğaya hakim olmak gibi otoriter bir kafa 
yapısında oldukları sürece koşul lanmış olarak kalırlar. Fakat, Yüce 
Tanrının planını anlayan ve Krşı:ıa şuurunu edinmeye çalışan kişi 
en zeki kişidir. Kozmik tezahürün yaratılması ve yok edilmesi Tanrının 
yüce idaresi altında olup biter. Ve Kurukşetra savaşı da T anrınm 
planına göre olmuştur. Arjuna savaşmak istemiyordu, fakat ona, Yüce 
Tanrının arzusu doğrultusunda savaşması gerektiği söylenmişti .  Eğer 
savaşırsa mutlu olacaktı. Kişi, eğer tam Krşı:ıa şuurunda ise ve yaşamı 
Tanrıya askın hizmet sunmaya adanmış ise o kişi mükemmeldir. 
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dronam ca bişnwrn cajayadratham ca 

karnaın tathiinyiin api yodha-viriin 
maya hatiirns tvaın jahi ma vyathişthii 

yııdhyasva jetiisi rane sapacniin 

clronam ca-Drona da ;  bismam ca-Bhişma da ;  jayadratham 
ca-Jayadratha da;  kamanı-Karı:ıa; tathii-de-da; anyiin-diğerleri ;  
api-kesinl ikle ; yodha-viriin-büyük savaşç ı la r ;  nwyii-Benim 
tarafımdan; hatan-öldürü ldüler b i le ;  tvam-sen;  jahi-tahrip; 
mii-yapma ; vyathisthiih-rahatsız  ol; yudhyasva-sadece savaş; jetii 
asi-fethedeceksin; rane-savaşta; sapatniin-düşmanlar. 

CEVİRİ 
Drona, Bişma, Jayadratha, Karna.ye diğer büyük savaşçılar Benim 
tarafımdan imha edildiler bile. Oyleyse onları öldür ve bundan 
rahatsız olma. Bu savaşta düşmanlarını yeneceksin, sen yeter ki 
savaş. 

ACIKLAMA 
Her plan Tanrının Yüce Şahs.ı tarafından yapılır, fakat O, adanmış 
kullarına karşı cok nazik ve insafl ı  olduğu için, Onun arzusuna göre 
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Onun planını yerine getiren adanmış kularına i tibar vermek ister. 
Bundan dolayı ,  herkes Krşna suurunda hareket etmeli ve Tanrının 
Yüce Şahsını bir manevi öğretmen aracılığıyla anlamalıdır. Tanrının 
Yüce Şahsının planları Onun rahmetiyle anlaşı l ır ve Ona adanmış 
kullann planları da Onun planları kadar iyidir. Kişi bu planları izlemeli 
ve yaşam savaşından zaferle cıkmalıdır. 
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sanjaya uvaca 
etac chrutvö. vacanam kesavasya 

krtö.njalir vepamö.nah kiriti 
namaskrtvö. büya evö.ha krşnam 

sa-gadgadam bita-bitah pranamya 

sanjayah uvaca-Sanjaya şöyle dedi ;  etat-böylece; 5rutvö.--duyarak; 
vacanam-konuşma ; kesavasya-Krşna'nın; krta-aı1jalih--dua eden 
ellerle; vepamö.nah-titreyen; kiriti-Arjuna; namas-krtvö.-itaatlerini 
sunuyor; büyah-tekrar; eva--de-da; aha-dedi; krsnam-Krşna'ya; 
sa-gadgadam-t i  t r e  k b i r  s e s l e ; bita-bitah-korku iç inde ; 
pranamya-itaatlerini sunuyor. 

CEVİRİ 
Safijaya, Dhrtaraştra'ya şöyİe dedi : Ey Kralım, Tanrının Yüce 
Şahsından bu sözleri işittikten sonra tir tir titreyen Arjuna ellerini 
bitistirerek tekrar tekrar itaatlerini sundu. Korku icinde ve titrek 
bir sesle Rab Krşna'ya sunları söyledi. 

. 

ACIKLAMA 
Daha önce de acıkladığımız gibi, Arjuna, Tanrının Yüce Şahsının 
evrensel suretinin yarattığı ortamdan dolayı hayretler icinde kalmıs 
ve artık Onun bir arkadaşı olarak değil de, hayranlık icindeki bir 
adanmış kulu olarak Krsna'ya tekrar tekrar saygılı itaatlerini sunmaya 
ve titrek bir sesle dua etmeye başlamıştır. 
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aıjuna uvaca 
sthane hrsikesa wva prakirryii 

jagar prahrşyaty anurajyare ca 
raksiirnsi bitiini diso dravanti 

sarve namasyanti ca siddha-saiıghah 
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aıjunah uviica-Arjuna şöyle dedi ;  sthane--doğru bir şekilde ; hrşika
isa-Ey bütün duyuların efendisi ;  wva-Senin; prakinyc'i-şanın ile; 
jagat-bütün dünya ; prahrsyari-seviniyor; anurajyate-bağlanıyor; 
ca-ve; raksc'iriısi-şeytanlar; bitiini-korkudan; disah-her yöne ; 
dravanti-kacışıyor; sarve-bütün; namasyanti-saygılarını sunuyor; 
ca--de-da; siddha-saiıghah-mükemmel insanlar. 

CEVİRİ 
Arjuna şöyle dedi : Ey duyu.tarın efendisi, bütün dünya Senin 
adını duyunca neşelenir ve böylece herkes Sana bağlanır. 
Mükemmel varlıklar Sana saygıyla hürmet ederlerken, şeytanlar 
Senden korkarak oraya buraya kaçışırlar. Bütün bunlar doğru 
bir şekilde yapılır. 

ACIKLAMA 
Kurukşetra savaşının nası l son�çlanacağını Krşı:ıa'dan duyan Arjuna, 
aydınlanmış olarak ve Tanrının Yüce Şahsının bir arkadaşı ve Ona 
adanmış büyük bir kul olarak Krşı:ıa'nın yaptığı herşeyin uygun 
olduğunu söylemiştir. Arjuna'nın onaylad ığı gibi, Krşı:ıa adanmış 
kullar icin koruyucudur ve ibadet edi lecek tek hakikattir ve arzu 
edi lmeyenleri tahrip edendir. Onun hareketleri herkes için eşit olarak 
iyidir. Kurukşetra savaşı sonuclandığı zaman Arjuna, uzayda çeşitli 
yarıtanrıların, siddhalar ın ve yüksek gezegenlerde yaşayan aydınlanmış 
varlıkların ( Krşna orada olduğu için) bu savaşı izlediklerini farketti. 
Arjuna, Tanrının evrensel suretini gördüğü zaman yarıtanrılar bundan 
zevk duydu lar, fakat şeytani ve ateist olan d iğerleri Tanrının bu 
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yücelik gösterisine dayanamadılar. Ve Tanrının Yüce Şahsının yakıcı 
ve yıkıcı olan bu suretinden doğal olarak korkarak oraya buraya 
kaçışt ı lar .  Krşna'nın adanmış kullarına ve ateistlere gösterdiği 
davranış, Arjuna tarafından burada övülmektedir. Adanmış kişi her 
durumda Tanrıyı yüceltir, cünkü Onun tarafından yapılan herşeyin 
herkes için hayırlı olduğunu gayet iyi bilir. 
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kasnıiic ca te na nameran mahatman 

gariyase brahmarıo 'py adi-kartre 
ananta devesa jagan-niviisa 

tvam akşarariı sad-asat tat param yat 

kasnıat- n e  d e n ;  ca- d e - d  a ;  te- S a n a ;  na-değil ;  
nameran-itaatlerini sunmal ı lar; nıahii-atman-Ey büyük şahıs; 
gariyase-kim daha i y i ;  brahmanah-Brahma'dan; api--olmakla 
beraber; adi-kartre-yüce yaratıcıya; ananta-Ey sınırsız olan; deva
isa-Ey tanrı lar ın Tanrıs ı ; jagat-nivasa-Ey evrenin sığınağ ı ;  
tvam-Sen;  aksaram-bozulmaz ; sat-asat-sebep ve  etkiye ; tat 
param-aşk ın; yat-çünkü. 

CEVİRİ 
Ey büyük ş�.hıs ,  Sen Brahma'dan bile büyüksün ve özgün 
yaratıc ısın. Oyleyse, neden herkes Sana saygıyla itaatlerini 
sunmasın?  Ey sınırsız olan, tanrıların Tanrısı, evrenin sığınağı! 
Sen tükenmez kaynaksın, tüm sebeplerin sebebisin ve bu maddi 
tezahüre aşkınsın. 

ACIKLAMA 
Bu sözlerle Krşna'ya itaatlerini sunan Arjuna, Krşı::ıa'nın herkes 
tarafından ibadet edilmeye layık olduğuna işaret etmektedir. O, her 
tarafı kaplayandır ve O, her ruhun ruhudur. Arjuna burada Krşı::ıa'ya 
"En yüce gönüllü ve en sınırsız" anlamına gelen mahatma diye hitap 
etmektedir. Ananta sözcüğü, Yüce Tanrının enerj isi ve etkisi i le 
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kaplanmamış hiçbir şeyin olmadığına işaret eder, ve deve5a sözcüğünün 
anlamı ise Onun, bütün yarıtanrıların ve onların üzerinde bulunan 
varl ıkların da kontrolörü olduğunu be l irtir. O, bütün evrenin 
sığınağıdır. Arjuna aynı zamanda, bütün mükemmel varlıkların ve 
güçlü yarıtanrı ların Ona saygıyla i taatlerini sunmalarının uygun 
olduğunu düşünüyordu, çünkü hiçkimse Ondan daha büyük değildir. 
Arjuna, Krşr:ıa'nın Brahma' dan daha büyük olduğunu burada özellikle 
belirtmektedir, cünkü Brahma Onun tarafından yaratılmıştır. Brahma, 
Krşna'nın tam yayıl ımı olan Garbodakasayi Vişnu'nun kamından 
filizlenmiş olan nilüfer çiçeğinden dqğmuştur; bundan dolayı, Brahma 
ve Brahma'dan doğmuş olan Rab Siva ve d iğe,r bütün yarıtanrılar 
Ona saygıy la  i taat ler \ni  sunmal ıd ı r lar .  Snmad�Bagavatam'da 
bel irti ldiğine göre, Rab Siva, Brahma ve benzeri diğer yarıtanrı lar 
Tanrıya büyük bir saygı gösterirler. Burada kullanılan akşaram sözcüğü 
cok önemlidir, cünkü bu maddi tezahür tahribata hedef olur, fakat 
Tanrı bu maddi yaratılışın ötesindedir. O, bütün sebeplerin sebebidir, 
ve böyle olduğu icin O, maddi kozmik tezahürün kendisine olduğu 
kadar maddi doğada bulunan bütün koşullanmış ruhlara da üstündür. 
Bundan dolayı , O en büyük Yüce Tanrıdır. 
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tvam adi�devah puruşah puriir:ıas 

tvam asya vi5vasya paraıiı nidhanam 
vettiisi vedyaıi1 ca param ca dama 

tvayii tatam visvam ananta--n�pa 

rvam-Sen;  adi�devah-özgün Yüce Tanrı ;  puruşah-şahsiyet; 
fJLm'iıuıh-e s k i  ; tvam-S en ; asya-bunun ; visvasya-evren; 
param-aşk ı n ;  nidhiiıuım-sığınak;  vettii-bilen; as i-Sensin; 
vedyam-bilinebilir; ca-ve ; param-aşkın; ca-ve; dama-sığınak; 
tvaya-Senin tarafından; tatam-kaplanmış; vi5vam--evren; ananta� 
rüpa-Ey sınırsız suret. 
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CEVİRİ 
Sen özgün Tanrı Şahsısın, en kadim olansın ve tezahür etmiş 
olan bu kozmik dünyanın nihai mabedisin. Sen herseyi bilensin 
ve Sen bilinecek olan herseysin. Sen maddi hallerin üzerinde 
bulunan en yüce sığınaksın. Ey sınırsız suret! Bütün bu kozmik 
tezahür Seninle kaplıdır. 

ACIKLAMA 
Herşey Tanrının Yüce Sahsınm üzerinde dinlenir, bundan dolayı O, 
nihai dinlenme yeridir. Nidhanam sözcüğünün anlamı, herşeyin, hatta 
Brahman parlak lığının bi le Tanrının Yüce Şahsın ın üzerinde 
dinlendiği gerceğini belirtir. O, bu dünyada olan herşeyi bi lendir ve 
eğer b i lginin bir sonu varsa O, bütün bi lginin sonudur; bundan 
dolayı O, bi linen ve bilinebilecek olan herşeydir. O, bilgi nesnesidir, 
cünkü O, her tarafı kaplayandır. O, ruhsal dünyanın sebebi olduğu 
icin aşkındır. O, aynı zamanda aşkın dünyadaki baş sahıstır. 
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vayur yamo 'gnir varunah sa.sankah 
prajapatis tvaın prapitlimaluıs ca 

namo namas te 'sw sahasra-krtvah 
pwıas ca büyo 'pi namo na�uıs te 

vayuh-hava;  yamah-kontrolör; agnih-ateş; varımah-su ; sasa
aıikah-ay; p r a j a p a t i h- B r a h m a ; tvam-Sen; 
prapitamaluıh-bü y ü  k b a  b a ;  ca-d e - d  a ;  namah-saygılarım; 
namah-tekrar saygı larım ;  te-Sana ;  astu--dsun; sahasra
krtvah-binlerce defa; punah ca-ve tekrar; bıtyah-tekrar; api--<le-da; 
namah-saygılarımı sunarım; namah te--Sana saygılarımı sunarım. 

CEVİRİ 
Sen havasın, ve Sen yüce kontrolörsün! Sen ateşsin, susun ve 
Ay'sı n !  Sen ilk yaratık olan Brahma 'sın, ve Sen yüce 
büyükbabasın. Bundan dolayı, Sana binlerce defa, tekrar tekrar 
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saygıyla itaatlerimi sunarım. 

ACIKLAMA 
Burada Tanrıya hava diye hitap edilmektedir, cünkü her tarafa yayılan 
hava bütün yarı tanrıların en önemli temsilcisidir. Arjuna, Krşı::ı.a'ya 
yüce büyükbaba diye de hitap etmekted ir, cünkü O, evrendeki ilk 
canlı varlık olan Brahma'nın babasıdır. 
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namah /nırastad atha prşthatas te 

namo 'stu te sarvata eva sarva 
ananta-viryamita-�nkramas tvaıiı 

sarvaın sanUipnoşi ww 'si sarvah 

namah-saygı sunmak, secde etmek; purastiit-önden; atha-de-da; 
tn·stharah-arkadan; te-Sana; namah astu-saygı larımı sunarım; 
tt!-Sana ; sarvatah-her taraftan; eva-doğrusu; sarva-çünkü Sen 
herşeysin; arwnta-�ılrya-sınırsız kudret; amita-vikramah-ve sınırsız 
g ü c ; tvam- S e n ;  sarvam-herş e y i ;  sanUipnosi-kaplarsın; 
wwlı--öyleyse ; asi-Sens in ; sarvah-herşey. 

CEVİRİ 
Önden arkadan ve her yönden Sana itaatlerimi sunarım! Ey sınırsız 
güc, Sen sınırsız kudretin efendisisin ! Sen her yeri kaplayansın, 
dolayısıyla Sen herseysin !  

ACIKLAMA 
Arjuna, arkadası Krşna'ya duyduğu büyük sevgiden dolayı Ona her 
yönden itaatlerini sunmaktadır. Arjuna, Onun bütün kudretlerin ve 
yiğitliklerin efendisi olduğunu ve savaş meydanında toplanmış olan 
büyük savaşcıların hepsinden üstün olduğunu kabul etmektedir. Vişnu 
Purana'da ( 1 .9 .69 ) :  
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yo 'yariı tavagato deva 

sarrüpariı devatii-ganah 
sa tvam eva jagaHraştii 

yatah sarva-gato bavan 

1 1 .4 1 

"Ey Tanrının Yüce Şahst , Senden önce her kim geldi ise yantann 
idi ve Senin tarafından yarattlmtştt" diye belirtilmiştir. 
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sakheti mawa prasabhariı yad uktam 

he krşna he ya.dava he sakheti 
ajanata mahimanariı tavedam 

maya pramadat pranayena vapi 

yac cavahasartham asat-krto 'si 
vihara-sayyasana-bhojaneşu 

eko ' tha vapy acyuta tat-samakşam 
tat kşamaye wam aham aprameyam 

sakha- a r k a d a ş ;  it i- b ö y l e c e  ; matva--düşünerek; 
prasabham-küstahça;  yat-her ne; uktam-dedim; he krsna-Ey 
Krşr:ıa ; he yadava-Ey Ya.dava;  he sakhe-Ey sevgi l i  arkadaştm; 
i ti-böylece ; ajanatii-bilmeden; mahinıanam-şamm ; tava-Senin; 
idam- b u ; maya-benim taraftmdan; pramadat-ahrnakhktan; 
pranayena-sevgiden; va api-ya; yat-her ne ; ca--de-da; avahasa
artham-ş a k a  o l a r a k ;  asat-krta�-sa ygtS tz l t k ;  asi-Seninle ; 
vihara--dinlenirken; s a y  y a- y a t a r k e n ;  asana--otururken; 
bojaneşu-veya beraber yemek yerken; ekah-yalmz; atha va-veya; 
api--de -da;  acyuta-Ey kusursuz şahts; tat-samakşam-arkadaşlarla; 
tat-bütün o; ksamaye-af dilerim; tvam-Senden; aham-Ben; 
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aprameyam---ölçüsüz. 

CEVİRİ  
Seni arkadaşım olarak görerek, Senin şanını bilmeden Sana "Ey 
Krşı:ıa," "Ey Yadava," "Ey arkadaşım" diye ihtiyatsızca hitaplarda 
bulundum. Sevgi veya coşkuyla Sana karşı yapmış  olduğum 
saygısızlıkları lütfen affet. Dinlenirken, aynı yatakta yatarken, 
veya beraber otururken, bazen yalnızken ve bazen de 
arkadaşlarımızın önünde şakalar yaparak Sana saygısızlık ettim. 
Ey kusursuz olan,  Sana karşı işlemiş olduğum bütün kusurlardan 
dolayı lütfen beni affet. 

ACIKLAMA 
Krşr:ı.a, Arjuna'nın önünde evrensel suretiyle tezahür edince Arjuna 
Onunla olan samimi ilişkisini hatırlayarak, arkadaşlıktan kaynaklanan 
bir takım samimi hareketleri icin Ondan özür dilemekte, ve Krsna'nın 
daha önce böyle bir  evrenseİ suret sergileyebileceğini b ilmediğini 
kabul etmektedir .  Arjuna, Onun kim olduğunu bilmeden Ona, "Ey 
arkadaşım,"  "Ey Krşı:ıa ,"  "Ey Ya.dava," vs. d iye hitap ederek Ona 
saygısızlık ett iğini söylemektedir. Fakat, Krşr:ı.a çok nazik ve insaflı 
olduğu için, bütün bu zenginliğine rağmen onunla bir arkadaş gibi 
oynamıştır. Bu i lişki , Tanrı ile adanmış kulu arasında olan aşkın bir 
aşk alışverişidir. Arj una'nın davranışından da anlaşılacağı gibi, canlı 
varlık i le Krşna arasındaki i l işki sabittir ve unutu lamaz. Arjuna, 
Tanrının evrensel suretindeki zenginliği gördükten sonra bi le Krşr:ı.a 
ile olan arkadaşlık il işkisini unutamamaktadır. 
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picasi lokasya cariicarasya 

cvam asya püjyas ca gurur gariyiin 
na tvaHamo 'sty abhyadhikah kuw 'nyo 

loka,traye 'py apratinuı,prabhava 

pitii-baba; asi-Sensin; /okasya-bütün dünyanın; cara-hareketli ; 
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acarasya-ve hareketsiz; tvam-Sensin; asya-bunun; püjyah-ibadet 
edilir; ca-de-da;  guruh-efendi ;  gariyan-şanl ı ;  na-asla;  tvat
samah-Sana  e ş i t ;  asti-Drada; abhyadhikah-daha büyük;  
kutah-na s ı l  mümkün ;  anyah-<liğer; loka-traye-üç gezegen 
sisteminde;  api--de-da; apratirna-prabhava-Ey ölcülemez güc. 

CEVİRİ 
Sen hareketlinin ve hareketsizin ve tüm kozmik tezahürün 
babasısın. Sen ibadete layık olan şefsin ve yüce manevi öğretmensin. 
Hiçkimse ne Sana eşittir, ne de Seninle bir olabilir. Ey hesaplanamaz 
gücün Efendisi, üc dünya icerisinde kim Senden daha büyük 
olabilir ki? 

AÇIKLAMA 
Tanrının Yüce Şahsı Kçşna, bir oğulun babasına gösterd iği saygı 
türünden bir ibadete layıktır. O, özgün manevi öğretmendir, cünkü 
Yedik öğretileri Brahma'ya ilk bildiren Odur ve şimdi de Arjuna'ya 
Bagavad-gitii bilimini öğretmektedir; bundan dolayı O, özgün manevi 
öğretmendir ve günümüzde de her deha sahibi manevi öğretmen 
Kçşna'dan başlayan gurular zincirinin bir halkasını oluşturmalıdır. 
Kçşna'nın temsilcisi mertebesine yükse lemiyen kişi hiçbir aşkın 
konuda manevi öğretmenlik yapamaz. 

Her  bak ımdan Tanr ı ya i taatlerimizi sunmamız gerek ir.  O, 
hesaplanamaz bir büyüklüktedir. H ickimse Tanrının Yüce Şahsı 
Kçşna'dan daha büyük değildir, çünkü maddi ve manevi bakımdan 
herhangibir tezahür icerisinde bulunan hiçkimse Kçşna'ya eşit, veya 
Qndan bü yük deği ldir .  Herkes Ondan aşağıdad ı r .  Bu konu , 
Sveta5vatara Upanisad'da (6 .8)  şöyle belirtilir: 

na tasya karyarn karanam ca vidyate 
na tat-sama.S cabhyadhika.S ca drsyate 

Yüce Rab Krşna 'nın, duyuları ve t ıpkı bir insanınki gibi bir vücudu 
vardır ,  fakat Onun duyuları, akl ı  ve Kendisi arasında hiçbir fark 
yoktur. Onu mükemmelen bilmeyen ahmaklar, Kçşna'nm, ruhundan, 
akl ından ve herşeyinden farkl ı  olduğunu söylerler. Krşr:ı.a mutlaktır, 
bu bakımdan, Onun faaliyetleri ve kudreti de yücedir. Bel irtildiğine 
göre O, b iz imki gibi duyu lara sahip olmamakla beraber her türlü 
duyusal faa l iyeti yapabi l i r, bundan dolayı ,  Onun duyuları hem 
mükemmeldir hem de sınırsızd ır. H içkimse Ondan büyük olamaz, 
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hickimsc Ona eşit olamaz ve herkes Ondan aşağıdadır. 
Yüce Şahıs ın bilgisi ,  gücü ve faal iyetleri hep aşkındır .  Bagavad

giıa 'da (4 .9 )  belirtildiğine göre, 

}anma ka1ma ca me divyam 
evariı yo vetti tattvatah 

tyaktva deham punar }anma 
naiti marn eti so 'rjuna 

Her kim Krşna'nın aşkın vücudunu, faaliyetlerini ve mükemmelliğini 
bi lirse, vücudunu terk ettikten sonra, dertlerle dolu olan bu dünyaya 
tekrar gelmez, fakat Ona geri döner. Bu bakımdan kişi , Krşna'nın 
faaliyetlerinin insanlarınkinden farklı olduğunu bilmelid ir. Krşı:ıa'nın 
i lkelerini izlemek en iyi yoldur, çünkü kişi bu yolla mükemmelliğe 
u laşabi l i r .  Yine bel i rti ldiğine göre, hiçkimse Krşı:ıa 'nıJ]. efendisi 
değildir; herkes Onun h izmetcisidir. Caitanya-cmitamrta (Adi 5 . 1 42 )  
bunu, ekaleifoara krşna ara saba bhrtya: "Sadece Krşna Tanrıdır ve 
herkes  Onun h izmetcisidir" sözleriyle onaylar. Herkes Onun 
emirlerine razı olur ( itaat eder) ve hickimse Onun emirlerini inkar 
edemez . H erkes Onun gözetimi altında olarak Onun direktiflerine 
göre hareket eder. Brahma-saınhita'da bel irtildiğine göre O, bütün 
sebeplerin sebebidir. 
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tasmat pranamya pranidhaya kayaın 
prasadaye tvam aham isam idyam 

piteqıa putrnsya sakheqıa sakhyııh 
pliyah pliyayarhasi deva sodhum 

casmac-bu bakımdan; pl·anamya-saygılar sunmak; pranidhaya- yere 
yatmak ; kayam-vücut ;  prasadaye-insaf d i lemek ; tvc'.im-Sana; 
aham-ben; !sam-Yüce Tanrıya; rdyam-tapılır; pita iva-baba gibi; 
putrasya-oğul i l e ;  sakha iva-arkadaş gibi; sakhyuh-arkadaş i le; 
Pliyah-sevgil i ;  priya-yah-en sevg i l i  i l e ;  arhasi-yapmalısın; 
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deva-Tanrım ;  sodhum-hoşgör. 

ÇEVİRİ 
Sen her canlı varlığın ibadet etmesi gereken Yüce Tanrısın. Bu 
bakımdan, Sana itaatlerimi sunmak ve Senin insafına layık olmak 
için Sana secde ediyorum. Bir babanın, oğlunun yapmış olduğu 
laubaliliği hoş görmesi, veya bir kadının, kocasının teklifsizliğini 
hoş görmesi gibi , Sana karşı işlemiş olduğum kusurları lütfen 
hoşgör. 

ACIKLAMA 
Krşı::ıa'ya adanmış ku l lar, On�nla çeşitl i  i l işkiler iç ine girebi lirler; 
kişi, Krşı::ıa'yı oğlu olarak, kocası olarak, arkadaşı olarak, veya efendisi 
olarak görebi l ir. Krşna ile Arjuna arasındaki i l işki arkadaşlık i lişkisi 
id i .  Bir babanın, veya bir kocanın, veya bir efendinin yapı lan 
saygısızlıkları hoşgörmesi gibi Krşna da hoşgörür. 
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adrşta-pürvariı hrşito 'smi drstva 

bayena ca pravyathicariı mano me 
tad eva me darsaya deva rüpariı 

prasida devesa jagan-niviisa 

adrsta-pürvam-d a ha önce görü lme m i ş ;  hrsirah-sevindim; 
asmi- b e n ;  drstvii-görünc e ;  bayena-korkudan; ca-de-da; 
pravyathiwm-rahatsız o ldu ;  manah-akıl; me-be n im ; tat--0; 
eva-kesinlikle ;  me-bana; dar5aya-göster ;  deva-Ey Tanrım; 
rüpam-suret; prasida-insaf et; deva-isa-Ey tanrıların Tanrısı ; jagat
niviisa-Ey evrenin sığınağı. 

CEVİRİ 
Daha önce hiç görmemiş olduğum bu evrensel sureti görmekten 
memnun oldum, fakat aynı zamanda aklım korkuya kapıldı. Onun 
icin, bana lütfet ve Şahsi suretine yeniden bürün lütfen, Ey 
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tanrıların Tanrısı , Ey evrenin sığınağı. 

ACIKLAMA 
Arjuna, Krşna'ya her zaman güvenmiştir, çünkü Krşr:ıa onun en iyi  
arkadaşıdır ve tıpkı, en iy i  arkadaşımızın zengin olmasına sevinmemiz 
gibi, Arjuna da arkadaşı Krşr:ıa'nın Tanrının Yüce Şahsı olmasından 
ve böylesine şahane bir evrensel suret gösterebilmiş olmasından sevine 
duymaktadır. Fakat, aynı zamanda, bu evrensel sureti gördükten sonra, 
samimi bir  arkadaşlık i l işkisi içerisinde Ona karşı i ş lemiş olduğu 
kusurlardan dolayı korku duymaya da başlamıştır. Asl ında hiçbir 
korku duyması gerekmezken aklı korkuya kapılmıştır. Ve Arj una, 
burada Ondan tekrar Nara.yana suretini göstermesini istemektedir, 
cünkü O, her surete bürünebil ir .  Onun bu evrensel sureti, bu maddi 
dünyanın geçici olması gibi maddi ve geçicidir. Fakat O, Vaikuntha 
gezgenlerinde dört kollu aşkın Nara.yana suretinde bulunur. Ruhsal 
sema içerisinde yer alan sayısız miktarda ruhsal gezegenler vardır ve 
Krşna, bu gezegenlerin her birisinde çeşitli isimlerinin tam tezahürleri 
olarak bulunur. Ve Arjuna da burada Onu, Vaikuntha gezgenlerinde 
tezahür eden suretlerinden bir ine bürünmüş o larak görmek 
istemektedir. Narayana, her Vaikuntha gezegeninde dört kollu olarak 
bulunur ve Onun dört e l inde, helezoni sedef deniz kabuğu, gürz, 
nilüfer çiceği ve disk gibi çeşitli semboller bulunur. Nara.yanalar, bu 
dört sembolü tutan ellerinin gösterdiği farklılıklara göre çeşitli isimler 
al ırlar. Bütün bu suretler Krşr:ıa ile birdir ;  bundan dolayı , Arjuna 
Onu dört kol lu sureti ile görmek istemektedir. 
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kintinariı gadinariı cakra-hastam 
icchiimi tviiri1 drastum aham tathaiva 

tenaiva rüpena caru�:bujena 
sahasra-baho bava visva-murte 

kiririnam-miğferli ;  gadinam-gürzlü; cakra-hastam-elinde disk i le ;  
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icchami-<lilerim; tvam-Sen; drastum-görmeye; aham-Ben; tatlıii 
eva--0 konumda; tena eva--0nda; rüpena-suret; catuh-bujena-<lört 
e l l i ;  sahasra-balıo-Ey binlerce e l i  olan; bava-sadece o l ;  visva
mürte-Ey evrensel suret. 

CEVİRİ  
Ey evrensel suret, Ey bin kollu Tanrı, Seni, ellerinde gürz, disk, 
helezoni sedef deniz kabuğu ve nilüfer ciceği tutan dört kollu ve 
miğferli suretinle görmek istiyorum. Seni o surette görmeyi 
bekliyorum. 

ACIKLAMA 
Bu konu , Brahnuı-samhita 'da ( 5 .39 )  şöyle be lirti l ir :  ramadi-mürtişu 
kala niyamena tisthan : Tanrı, yüzlerce ve binlerce suret icerisinde 
ebediyen var olur, ve Onun esas suretleri, Rama, Nrsiıiıha, Narayana, 
vs. gibi suretlerdir. Onun sayısız miktarda sureti vardır. Fakat Arjuna, 
Krşna'nın, gecici evrensel sureti içerisinde görünen Tanrının özgün 
Şahsı olduğunu biliyordu. Ve şimdi de Onu, ruhsal Narayana suretiyle 
görmek istemektedir. Srinuıd-Bagavatam'da bel irtildiğine göre, Krşna, 
Tanrının özgün Şahsıdır ve diğer bütün enkarnasyonlar Ondan 
kaynaklanır ve bu dörtlük bu konuda bel irebi lecek bütün şüpheleri 
ortadan kaldırır. O, tam yayı l ımlarından farklı deği ldir ve O, her 
sureti ile Tanrıdır. O, bütün suretlerinde gene bir delikanlı tazeliğine 
sahiptir. Tanrının Yüce Şahsının görünümü böyledir. Krşı:ıa'yı bi len 
kişi maddi dünyanın pisliğinden bir an önce kurtulur. 
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sri-bagavan uvaca 
maya prasannena cavariunedam 

rüpam param darsicam atnuı-yogat 
tejo-mayariı vi5vam anantam adyam 

yan me wad anyena na drşta-pürvam 
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sri-lxıgmıö.n ııvö.ca-Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi ;  maya-Benim 
tarafımdan; prasannena-memnuniyetle;  tava-sana ; arjıma-Ey 
A r j u n a  ; idam- b u ; rüpam- s u  r e  t ; param-aşkın; 
Llarsitam-gösterdim; a tma-yogö.t-dahi l i  kudret i m l e ;  tejah
mayam-cok parlak; vifoam-bütün evren ; anantam-sınırsız; 
adyam--özgün; yat--olan; me-Benim; tvat anyena-senden başka; 
na drsra-pürvam---daha önce kimse görmemiştir. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi : Sevgili Arjuna, bu maddi dünya 
icerisinde bulunan yüce evrensel suretimi, dahili kudretimle sana 
gösterdim. Sınırsız ve göz alıcı bir parlaklıkta olan bu asli suretimi 
senden önce hickimse görmemiştir. 

ACIKLAMA 
Arjuna, Yüce Tanrının evre�se l suretini görmek istemiş ve Rab 
Krşna, adanmış ku luna duyduğu sevgiden dolayı ,  zenginl ik ve göz 
alıcı l ıkla dolu olan evrensel suretini ona göstermiştir. Onun bu sureti 
bir güneş gibi parlaktı ve daimi olarak değişmekte olan bircok yüzleri 
vard ı .  Sırf, arkadaşı A rj una'nın arzusu yerine gelsin diye Krşı:ıa bu 
evrensel suretini göstermiştir. Krşı)a tarafından tezahür ettiri len bu 
suret,  insan akl ın ın kavrayamıyacağı Tanrının dahi l i  enerj isi 
tarafından tezahür ettirilmiştir. Tanrının bu suretini Arjuna'dan önce 
başka hickimse görmemisti, fakat bu suret Arjuna'ya gösteri ldiği zaman, 
evrende bulunan bütün diğer adanmış kullar da bu sureti görme 
fırsatı edinmiş lerd ir .  Onlar da bu sureti daha önce görmemişlerd i ,  
fakat Arjuna'nın sayesinde görmüşlerdir. Bir  başka deyişle, Tanrıya 
adanmış bütün kul lar, Arjuna'ya gösteri len bu evrensel sureti 
Krşna'nın insafı i le  görmüşlerdir .  Krşna, barış görüşmeleri icin 
Duryodhana'ya gittiği zaman ona da bu suretini gösterd iğini 
söyleyenler cıkabilir. Fakat, Duryoclhana Onun barış isteğini reddetmiş 
ve Krşna o zaman bu evrensel suretlerinden baz ılarını ona göstermiştir. 
Ancak, o suretler Arjuna'ya gösterilenlerden farklıydı . Burada acıkca 
belirtild iği gibi , bu sureti daha önce hickimse görmemiştir. 
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na veda-yajnadlıyayaruıir na danair 
na ca kriyö.bhir na capobhir ugraih 

evarivrüpah sakya aham nr-loke 
drasturiı tvad anyena kuru-pravira 
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na-as l a ;  veda-yajiıa-fedakarl ık la ;  adhyayanaih-veya Yedik 
öğrenimle; na-asla ;  danaih-yardım i le ;  na-asla ;  ca-de-da; 
kriyö.bhih-erdemli faaliyetlerle; na-asla; capobhih-ciddi kefaretlerle; 
ugraih-sert; evam-rüpah-bu surette ;  sakyah-kabil; aham-Ben; 
nr-loke-bu maddi dünyada; drastum-görülmüş; twt-senden başka; 
anyena-başkası tarafından; kuru-pravira-Ey Kuru savaşcılarının en 
iyisi. 

CEVİR İ  
Ey Kuru savaşcılarının en iyisi, Benim bu evrensel suretimi senden 
önce hiçkimse görmemiştir. Ne Vedalar' ı  öğrenerek, ne 
fedakarlıklarda bulunarak, ne hayır işleri yaparak, ne erdemli 
faaliyetlerde bulunarak, ne de çileye girerek hiçkimse Beni bu 
maddi dünyada bu suret içerisinde göremez. 

ACIKLAMA 
Bu kutsal görüngünün önemi b.urada vurgulanmaktadır. Kim bu kutsal 
görüşe sahip olabil ir ?  Kutsal demek, tanrısal demektir. Kişi, bir yarıtanrı 
olarak kutsal bir mertebeye ulaşmadıkça bu kutsal görüşe sahip olamaz. 
Ve yarıtanrı nedir? Yedik metinlerde belirtildiğine göre, Rab Vişı:m'ya 
adanmış kullar birer yarıtanrıd ır ( visryu-baktö.hsmrtö. deva.h ) .  Ateistler, 
Vişı:ıu'ya inanmayanlar, veya Krşı:ıa'nın sadece gayrişahsi yönünü 
Yüce Tanrı olarak tanıyanlar bu kutsal görüşe sahip olamazlar. Krşr:ıa'yı 
hem yermek, hem de kutsal görüşe sahip olmak mümkün değild ir. 
Kişi, kutsal bir insan haline gelmeden kutsal bir görüşe sahip olamaz. 
Birbaşka deyişle, kutsal görüşe sahip olanlar Arjuna gibi görebilirler. 

Bagavad-gitö. evrense l sureti betimler. Bu betimleme, A rjuna'dan 
önce hickimse tarafından bil inmemekle beraber bu olaydan sonra 
insanlar visva-rupa hakkında birşeyler bi lebilme şansına sahip 
olmuslardır. Gercekten kutsal olan kisiler Tanrının evrensel suretini 
görebil irler. Fakat kişi, Krşna'ya adanmış saf bir kul olmadan kutsal 
olamaz. Bununla beraber, gercekten kutsal bir yapıda olan ve kutsal 
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görüşe sahip olan adanmış kullar Tanrının evrensel suretine fazla ilgi 
göstermezler. Biraz önce belirtildiği gibi, Arjuna, Krşna'yı dört kollu 
hal iy le  V i şr:ıu olarak görmey i  arzuluyor ve evrensel suretten 
korkuyordu .  

Bu dörtlükte Yedik literatürünün öğrenimi ve fedakarlık kuralları 
i le i lgil i  olan veda-yajiüidhyayaruüh gibi bazı sözcükler kullanılmıştır. 
Veda sözcüğü, dört Veda ( �g. Yajur ,  Sama ve A tharva ) ve onsekiz 
Purana, Upanişadlar ve Vedanta-sütra gibi çeşitli Yedik l iteratürlerle 
ilgilidir. Kişi  bunları evde veya herhangibir yerde öğrenebilir. Aynı 
sekilde, fedakarl ık  yöntemlerini öğreten sütralar ( Kalpa-sütralar ve 
MimZimsa-sütralar vardır. Danaih sözcüğü, brahmanlar ve Vaişr:ıavalar 
gibi Tanrıya aşkın h izmet vermekle meşgul olan kişilere yapılan 
yard ımlarla i lgi l idir .  A ynı  şekilde, "erdemli faaliyet ler" de farklı 
kastların belli görevleriyle ve agni-hotra ile ilgilidir. Gönüllü olarak 
bazı vücutsal udıraplara katlanmaya tapasya denir. Kişi bütün bunları 
yapabilir ( vücutsal çileye katlanabilir, hayır işleri yapabilir, Vedalar'ı 
öğrenebil ir, vs. ) ,  fakat Arjuna gibi adanmış bir kul haline gelmeden 
evrensel sureti göremez. Gayrişahsiyetçiler Tanrının evrensel suretini 
gördükler in i  ancak hayal  edeb i l i rler ,  fakat Bagavad-gita'dan 
anlad ığımıza göre ,  gayrişahsiyetçiler adanmış kul lar deği llerdir. 
Dolayısıyla Tanrının evrensel suretini göremezler. 

Enkamasyonlar yaratan birçok kişi  vardır. Bunlar, sıradan bir 
insanın Tanrı enkamasyonu olduğunu iddia edebi l irler, fakat bu 
ahmakl ıktan başka b irşey deği ldir .  Bagavad-gita'nın i lkelerini 
izlemel iyiz ,  aksi takt irde mükemmel manevi b i lgiye u laşamayız. 
Bagavad-gita Tanrı bi l imine başlangıç kitab ı olarak görülse bi le ,  
öylesine mükemmeldir ki, kişiyi neyin ne olduğunu görebilir bir hale 
getirir .  Bu sahte enkamasyonlardan birisinin izleyicisi olanlar, 
Tanrının aşkın enkamasyonunu, yani evrensel suretini de görmüş 
olduklarını söylerler, fakat bu mümkün değildir, cünkü burada açıkça 
belirtildiği gibi ,  hi.ckimse, Krşna'ya adanmadan Tanrının evrensel 
suretini göremez. Üyleyse, kişi herşeyden önce Krşna'ya adanmış saf 
bir kul olmalı ve ondan sonra evrensel sureti görebild iğini iddia 
etmelidir. Krşr:ıa'ya adanmıs kişi, bazı sahte enkamasyonları ve onları 
izleyenleri kabul edemez. 
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ma te vyathii ma ca vimü4Juı-bavo 
drşwa rüpam goram idm mamedam 

vyapeta-bih prita-marıiih punas tvam 
tad eva me rüpam idam prapasya 
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ma-olmasın;  te-sana; vyatha-sorun; ma-olmasın; ca--<le-da; 
vimü{lluı-bavah-şaşk ı n l ı k ;  drstvö.-gö rm ek l e ;  nlpam-suret; 
goram-korkunc ; idyk-olduğu g ib i ;  mama-Benim; idam-bu; 
vyapeta-bih-bütün korku lardan özgür; prita-nıarıiilı-akli bakımdan 
memnun ;  purıah-tekrar ;  tvam-se n ;  tat-o ;  eva-böylece; 
me-Benim; rüpam-suret; idam-bu; prapa5ya-bak gör. 

CEVİRİ  
Benim bu korkunc görüntümü görmekten huzursuz oldun ve 
şaş ırdın.  Onun iç in buna a rt ık son veriyorum. B ütün 
rahatsızlıklardan kurtulabilirsin artık, Ey adanmış kulum. Şimdi 
sakin bir akılla, görmeyi arzuladığın sureti görebilirsin. 

ACIKLAMA 
Bagavad-gita 'nın başında Arju�a, çok saygı duyduğu büyükbabası ve 
öğretmeni olan Bişma ve Drona'yı öldürmekten cekiniyordu.  Fakat, 
Krş11a ona, büyükbabasmı öldürmekten korkmasına gerek olmadığını 
söylemişt ir . Kurular ' ın toplantıs ında Dhrtaraşçra'nın oğu l ları 
Draupadl 'y i  soymaya çal ışt ıkları zaman Blşma ve Drona sessiz 
kalmışlardı ve bundan dolayı öldürülmeleri gerekiyordu. Krş11a bütün 
bu insanların, bazı haksız  hareketlerinden dolayı zaten öldürülmüş 
olduklarını göstermek icin evrensel suretini Arjuna'ya sergi lemiştir. 
Adanmış kullar her zaman barışcı oldukları ic in ve bu gibi korkunc 
hareketlerde bu lunamı yacakları i c in bu görüntü A rj una 'ya 
göster i lm işt i r . Evrense l sure tin vahyed i lmes indeki  maksat 
gerçekleşmiştir ve Arjuna artık dört kollu sureti görmek istemektedir 
ve Krşna da ona dört kollu suretini gösterecektir. Adanmış k işiler, 
aşk a l ı şveris inde bu lunamıyacakları bu evrensel  sure tle fazla 
i l igi lenmezler. Adanmış kişi ler, duygularını saygı dolu bir ibadetle 
sunmak, veya Tanrının Yüce Şahsına hizmet ederek Onunla aşk 
alısverişinde bulunmak için Krşna'yı iki kollu sureti ile görmek isterler. 
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sanjaya uvaca 
ity arjuıuım vasudevas tathokwa 

svakariı rüpam darsayam asa büyah 
asvasayam asa ca hitam enam 

bütva punah saumya-vapur mahatma 
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s a ı1j a y a h  u vac a - S a n j a y a ş ö y l e  d e d i ;  i ti-böylece; 
arjımam- A rj u n a ' y a ;  vasudevah-Krşı::ıa; t a t ha- b u  y o l l a ;  
ukwa-söyleyen; svakam-Kendi Şahsi ;  rüpam-suretini ;  darsayam 
asa-gösterdi ;  büyah-tekrar; asvasayam asa-cesaretlendird i ;  ca--<le
da ; hitam-korku dolu ;  enam-onun; büwa-olan; punah-tekrar; 
saıımya-vapuh-güzel suret; maha-atma-büyük şahıs. 

CEVİRİ 
Saö.jaya, Dhrtaraş�ra'ya şöyle dedi : Arjuna'ya bunlar ı  söyleyen 
Tanrının Yüce Sahsı Krsna, ilk önce dört kollu suretini, sonra 
da iki kollu suretini göste�erek korku içindeki Arjuna'ya cesaret 
verdi. 

ACIKLAMA 
Krşna, Vasudeva ve Devakı 'nin oğlu olarak belirdiği zaman, i lk önce 
dört kollu Nara.yana olarak bel irmiş ve anne ve babasının i steği 
üzerine sı radan bir çocuk görüntüsüne bürünmüştü. Aynı şekilde 
Krşı::ıa , Arjuna'nın dört kollu suretle ilgilenmiyeceğini biliyordu, fakat 
Arjuna bu dört kollu sureti görmek istediği için, Krşı::ıa önce bu 
sureti gösterd i kten sonra iki kollu suretini göstermiştir .  Burada 
kullanılan saumya-vapuh sözcüğü çok önemlidir. Saumya-vapuh, "çok 
güzel suret", veya "en güzel suret" anlamına gelir. Krşı::ıa bu dünyada 
mevcut iken herkes Onun sadece suretine cezbolmustu, ve Krsna 
evrenin yöneticisi olduğu icin, adanmış kulu Arjuna'n;n korkus��u 
sona erd i rmek üzere o güzel Krşı::ıa suretini yeniden göstermiştir .  
Brahma-sariıhita 'da ( 5 .3 8 )  belirti ldiğine göre, premaı1jaıuı curita-hakti-



588 ÖZGÜN BAGA V AD-GİT A 1 1 .5 1  

vilocanena: gözlerinde aşk merhemi olmayan kişi ,  Krşna'nın o güzel 
suretini göremez. 

5 1  
� � 

� � � (f(f � � I 
��14'1iifhi �: �: gq;fu 110: i l  x 9 1 1 

arjıma uvaca 
drştvedariı manuşariı rüpariı 

tava saumyariı janiirdana 
idanim asmi sariıvrttah 

sa-cetiih prakrtiriı gatah 

ariunah uviica-A rjuna şöy le ded i ;  drşçvii-gören ; idam-bu; 
rnanusam-insan; rüpam-suret; tava-Senin ;  saumyam-çok güzel; 
janiirdana-Ey düşmanlarını cezalandıran; idanim -şimdi; asmi-Ben; 
saıiıvrtuıh-s ak i  n l e ş t i ;  sa-cetiih-şu urumd a ;  prakrtimn-kendi 
doğama; gatah-<löndüm. 

CEVİRİ  
Böylece ,  Krşl)a'yı özgün suretiyle gören Arjuna şöyle dedi : Ey 
J anardana , çok güzel olan bu insanımsı suretini görünce aklım 
sakinleşti ve doğal halime döndüm. 

ACIKLAMA 
Burada kullanılan miinuşaıiı rüpam sözcükleri Tanrının Yüce Şahsının 
iki kollu özgün suretine acıkca işaret etmektedir. Onunla sıradan bir 
şahısmış gibi alay edenlerin, Onun kutsal yapısından habersiz cahil 
kişiler oldukları burada apaçık ortaya koyulmaktadır .  Krşr:ıa eğer 
( sıradan) bir insan olsayd ı ,  evrensel suretini gösterip, sonra tekrar 
dört kol lu Nara yana suretini göstermesi nasıl mümkün olabil irdi ? 
Bagavad-gitii'da açıkça belirt i ld iği gibi ,  Krşna'nın sıradan bir şahıs 
olduğunu düşünen ve Krşr:ıa aracı l ığıyla konuşan varlığın gayrişahsi 
Brahman olduğunu iddia ederek okuyucuyu yanıltan kişi en büyük 
haksızlığı yapmış olur. Krşna burada evrensel suretini ve dört kollu 
Vişr:ıu suretini göstermektedir. O halde O, nası l  ( sıradan) bir insan 
olabilir? Adanmış saf kişiler, Bagavad-gitii üzerine yazılmış bazı yanıltıcı 
yorumlar tarafından yanıltı lamazlar, cünkü onlar neyin ne olduğunu 
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bilirler. Bagavad-gitii'nın özgün dörtlükleri güneş kadar açıktır ve 
bazı ahmak yorumcular tarafından aydınlatılmaya ihtiyacı yoktur. 

5 2  
�•iql'1<ff"I 

ftC::i!�ffli� � C::�ql'1fu � 1 
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� � � � c::�rrıq;ı�eror: ı ı x � ı ı  

sri-bagavan uvaca 
su-durdarsam idam rüpariı 

drştavan asi yan mama 
deva apy asya rüpasya 

ni tyariı darsaıuı-kaiıkşiryıh 

sri-bagavan uvaca-Tanrının Yüce Şahs ı şöyle ded i ;  su
durdarsam-görülmesi çok zor; idam-bu; rüpam-suret ;  drştavan 
asi-gördüğün gibi; yat-hangi ;  mama-Benim; deva�-yarıtanrılar; 
api---de-da; asya-bu; rüpasya-suret; nityam-ebediyen ; darsana
kaiıksiıuıh-gönnek istiyorlar. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi: Sevgili Arjuna, şu anda görmekte 
olduğun bu suretimi görmek aslında çok zordur. Yarıtanrılar bile 
cok kıymetli olan bu suretimi görmek için hep fırsat kollarlar. 

ACIKLAMA 
Bu bölümün kırksekizinc i  maddesinde (dörtlüğünde ) ,  Rab Krşı:ı.a 
evrense l suretini göstererek, bu suretin birçok erdemli faaal iyet, 
fedakarlık, vs. g ibi yollardan görülmesinin mümkün olmadığını 
bel irtmiştir .  Krşı:ı.a'nın iki kollu suretinin daha g izemli olduğunu 
belirtmek icin burada su-dıırdarsam sözcükleri kullanılmıştır. Kişi , 
kefaret, Veda öğrenimi ve felsefi tahmin gibi faaliyetlerine azıcık bir 
adanmış hizmet ekl iyerek Krşna'nın evrensel suretini görebilir. Bu 
mümkündür,  fakat birazcık bakti omaksızın k isinin bu suret i  
göremiyeceği daha önce acıklanmıştı. Bu surette� de öt_ede olan 
Krşna 'nın iki  kollu suretini görmek, Brahma ve Rab Siva gibi 
yarı�anrılar için b i le oldukca zordur. Onlar Onu görmeyi arzularlar 
ve Srimad-Bagavatam'da anlatıld ığına göre , Krşı:ı.a henüz annesi 
Devaki 'n in  rahmindeyken ve henüz hickimse tarafından 
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görülemezken bile bütün yarıtanrılar gökten inerek Ona dua etmişler 
ve Onu görmek icin beklemislerdir. Budala beşerlerin yaptığı gibi ,  
Onun (s ıradan) bir insan olduğunu düsiinerek Onunla alay etmek, 
veya Ona değilde Onun ic inde bu lunan gayri sahs i "birseye" saygı 
göstermek sacmalık tan !>aska bi rşey değildir. Krsna, iki kol lu sureti 
icerisinde Brahma ve Siva gibi yarıtanr ı lar tarafından görü lmeyi arzu 
eder. 

Bu konu,  Bagmıad-gira'da ( 9 .  1 1 )  şöyle bel irtilir: LıvLınjclıwnri maıiı 
mt:ıdhii mcinıısiriı ranıım iisriwh.: Kçşna,  Kendi siyle alay edenler 
tarafından görülemez. Brnhma-saıiıhira'da belirtildiği ve Rıgm1cul-girZi 'da 
Krşna tarafından onaylandığı gibi , Krşı�a 'nın vücudu tamamiyle 
ruhsaldır ve ebediyet ve saadetle doludur. Onun vücudu asla bir 
maddi vücut gibi deği ldir. Fakat, Bagavad-girii ve benzeri diğer Yedik 
metinleri okuyarak Krsna'yı öğrenmek isteyen kisiler icin Krsna bir 
bilmecedir. Madd i bir yo l izleyenlere göre , Krsna büyük bir tarihi 
şahsiyet ve cok bi lgi l i  bir filozoftur ve aynı zamanda bir insandı r  ve 
cok güdü olmas ına rağmen maddi bir vücut kabul etmeye mecbur 
kalmıştır .  Bu gibi kisi ler Mutlak Hakikatin gayrisahsi olduğunu 
düşünürler ve bu gayrisahsi haliyle maddi doğaya bağımlı şahsi bir 
görünüme sahip olduğuna inanırlar. Bu felsefe, Yüce Tanrı üzerinde 
yapılan maddi hesaplardan ibarettir. Onun hakkında tahminlerde 
bulunmak ise bir başka hesaplama yoludur. Bilgi peşinde olanlar da 
Krsna hakkında tahminlerde bulunarak Onun, Yüce Tanrının 
e��ense l sure t inden daha az öneml i olduğunu zannederler. Bu 
düşünceye sahip kişi ler ,  Krşna 'nın Arj una'ya gösterd iği evrensel 
suretin, şahsi suretinden daha önemli olduğunu düşünürler. Onlara 
göre, Yüce Tanrının Şahsi görünümü hayald ir. Sonuc olarak, onlar 
Mutlak Hakikatin bir şahıs olmad ığına inanırlar. Fakat, Bagavad
girii'nın Dördüncü Bölümünde anlat ı lan aşkın yol ,  Krsna hakkında 
otoritelerden bilgi al ınmasını tavsiye eder. Esas Yedik yol budur, ve 
bu Yed ik yolu gercekten izleyenler otoritelerden Kçşna hakkında 
bi lgi al ırlar ve Onun hakkında ne kadar cok şey duyarlarsa Krşna'yı 
o kadar severler. Daha önce bahsettiğimiz gibi ,  Krşna yoga-maya 
kudretiyle örtülüdür. O, herkes tarafından görülemez, veya vahiy 
edilemez. O, sadece Kendisini vahiy ettiği kişiler tarafından görülebilir. 
Bu konu, Yedik literatüründe şöyle açıklanır: Mutlak Hakikat sadece 
teslim olmus ruhlar tarafından anlas ılabilir. Askın kisiler, sürekli bir 
Krşı�a şuuru .  ve Krşna'ya sunulan adanmış hiz;netle �uhsal gözlerini 
açabi l i r ,  ve Krşna'yı vahiy yoluyla görebil irler. Böyle bir vahiy 
yarıtanrı lar icin bi le  mümkün değildir, bundan dolayı , Krşna'yı 
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anlamak yarıtanrılar için bile çok zordur ve  üst mertebelerde bulunan 
yarıtanrılar bile Krşı:ıa'yı iki kollu sureti içerisinde görmeye can atarlar. 
Buradan ç ıkartacağımız sonuç şudur ki, Krşı:ıa'nın evrensel suretini 
görmek çok zor olmakla v� bunu görmek herkes için mümkün 
olmamakla beraber, Onun Syamasundara suretini { şahsi suretini)  
anlamak çok daha zordur. 

5 3  
� nı ölIBT ., � ., �  ı 
� �m � ��ccHfu ll'i � ı ı x � ı ı  

niihariı vedair na tapasa 
na danena na cejyayii 

sakya evaıiı-vidho draşturiı 
drstaviin asi mariı yatha 

na-asla; a ham-Ben;  vedai�-Veda öğrenimiy l e ;  na-asla; 
rapasii-ciddi kefaretlerle; na-asla; danena-hayır işleriyle; na-asla; 
ca--<le-da; ijyayii-ibadetle; 5akyah-mümkün; evam-vidhah-bunun 
gibi; drastum--görmeye; drştaviin-görmek; asi-sensin; miim-Beni; 
yatha-olarak. 

CEVİRİ 
Aşkın gözlerinle görmekte olduğun bu suret ne Veda öğrenimiyle, 
ne zor kefaretlerle, ne hayır işleriyle, ne de ibadetle anlaşılabilir. 
Hickimse bu yollarla Beni olduğum gibi göremez. 

ACIKLAMA 
Krsna, annesi ve babası Devaki ve Vasudeva'nın önünde ilk önce 
dÖ�t· kollu suretiyle belirmiş ve sonradan Kendisini iki kollu suretine 
dönüştürmüştür. Bu gizemin anlaşılması ,  ate istler ve adanmış 
hizmetten habersiz kisi ler icin cok zordur. Bazı akademik nitelikler, 
veya gramer b ilgisi edinmek iÇin Yedik l iteratür öğrenimi yapan 
entel lektüel lerin Krşna 'yı anlamaları mümkün değildir. O, ibadet 
etmek üzere tapınağa gidenler tarafından da anlaşı lamaz. Onlar 
tapınağı ziyaret ederler, fakat Krşı:ıa 'yı olduğu gibi anlayamazlar. Bir 
sonraki dörtlükte Krşna tarafından açıklanacağı gibi , Krşı:ıa saece 
adanmış hizmet yoluyla anlaşılabilir. 
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bakryii-adanmış hizmetle; rıı-fakat; mımıwıyii-meyvesel faal iyetler, 
veya t ahmini b i lgi  i le kar ıs ım yapmaksız ın ; S{lk)•alı-mümhın; 
aluım-Ben ;  e1 ıam-vidhah- b u n u n  g i b i ; mjwıa-Ey A rjuna ; 
ji'ıiitum-bi lmeye ;  drasrıım-görmeye ;  ca-ve ;  rarrvena-aslında;  
pravescıım-icine girmeye; ca--de-da ; parnnra[ıa-Ey sanlı ordulu .  

CEVİRİ 
Sevgili Arjuna, Ben, sadece daimi olarak yapılan adanmıs hizmetle 
olduğum gibi anlasılabilirim, yani böyle önünde durup doğrudan 
doğruya görülebilirim. Beni anlamanın gizemine sadece bu yolla 
ulaşabilirsin. 

ACI KLAMA 
Krşna sadece daimi yap ı lan adanmıs hizmetle anlaşı labi l i r . Tahmin 
yoluyla Bagavad-gitii 'yı anlamaya cal ısan bazı otorite d ışı yorumcu lar 
bosa z aman harcad ıklar ını  anlasınlar diye ,  Krsna, bu gerceği bu 
dörtlükte detaylarıy la acıklamaktadır . Krşna 'yı , veya Onun, anne ve 
babasının karşısına önce dört kollu suretiyle cıkıp, sonradan Kendisini 
iki kol lu suretine dönüştürmesini hickimse anlayamaz. Veda öğrenimi, 
veya felsefi tahminlerle bu gibi konu ların anlaşı lması cok zordur .  
Bundan dolayı , burada acıkca belirt i ldiği gibi, hickimse Onu göremez, 
veya bu konular ı  anlamaya baş l ıyamaz. Bununla beraber, Ved ik 
l i teratür üzerinde oldukca tecrübel i  olan kisi ler ,  Ved ik l i taratürü 
aracı l ığıyla ceşit l i  yollardan Onun hakkında biİgi edinebi l irler. Çeşitl i  
şart ve kural lar vardır ve kişi eğer Krsna'yı anlamak isterse, bu otorite 
metinde be l i rt i len ıs lah ed ic i i lkeleri  i z leme l id i r. K i s i ,  bu i lke ler  
doğru l tusunda kefaret lerde bu lunabi l i r .  Örneğin, b.u g ib i  c iddi  
kefaret lerde bu lunmak icin, Krşna'nın bel i riş günü olan Janmaşçamı 
gününde ve Ekadası'nin iki gününde ( yeni aydan on bir gün sonra, 
ve dolunaydan onbir  gün sonra ) oruc tutulur. Yardım ( fitre, zekat ) 
ise, Krşna felsefesini, veya şuurunu bütün dünyaya yaymak icin Tanrıya 
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adanmış hizmetle meşgul olan adanmış kullara yapılmalıdır. Krşı:ıa 
şuuru tüm insanl ığa sunulan bir takdistir. Rab Çaitanya, Rupa 
Gosvami tarafından yardıma en layık kişi olarak görülmüştü, çünkü 
edinilmesi cok zor olan Krsna askı onun tarafından ücretsiz olarak 
dağıtılmakt�ydı .  Bundan do'tayı; kişi eğer Krşı:ıa şuurunu yaymakla 
meşgul olan kişilere yardım eder, veya para verirse, o yardım Krşı:ıa 
şuurunu yaymak için kulanılır ve dünyanın en hayırlı yardımı haline 
gel ir. Ve kişi eğer bel irtildiği şekilde tapınak ibadetiyle meşgul olursa 
( Hindistan'daki tapınaklarda her zaman bir Vişı:ıu, veya Krşı:ıa'nm 
mürtisi vardır )  Tanrının Yüce Şahsına ibadet ve saygısını sunarak 
manevi yaşamda ilerleme şansına sahip olur. Tanrıya adanmış hizmete 
henüz yeni başlamış olanlar için tapmak ibadeti oldukça öneml idir 
ve bu konu, Yedik l iteratüründe (Svetasvatara Upanişad 6.23 ) şöyle 
onaylanır: 

yasya deve para baktir 
yathii deve tathii gurau 

tasyaite kathita hy arıa/:ı 
pravasante malıiitmanah 

Yüce Tanrıya korkusuz bir adanmışlıkla bağl ı olan ve kendisi gibi 
korkusuz bir inanca sahip bir mürşid tarafından yöneti len kişi, 
T anrmın Yüce Şahsını vahiy yoluyla görebilir. Krşna akli tahminlerle 
anlaşılamaz. Deha sahibi bir mürşidin rehberliği altında kişisel bir 
eğitim görmeyen kişinin Krşı:ıa'yı anlamaya başlaması bile mümkün 
değild ir. Burada kullanılan tu sözcüğü, Krşı:ıa'yı anlamak iç in başka 
bir yolun ku llanı lamıyacağmı, tavsiye edilemiyeceğini ve başarılı 
olamıyacağını belirtmek icin kullanılmıştır. 

Krşna'nın şahsi suretleri olan iki ve dört kollu suretler, Arjuna'ya 
gösterilen gecici evrensel suretten tamamiyle farkl ıdır. Dört kollu 
Narayana ve iki kollu Krşı::ıa suretleri aşkın ve ebedi suretlerdir, fakat 
Arj una'ya gösteri len evrensel  suret gecicidir. "Görü lmesi zor" 
anlamına gelen sudurdarsam sözcüğü , bu evrensel suretin daha önce 
hiçkimse tarafından görülmemiş olduğuna işaret eder. Bu sözcük aynı 
zamanda, bu suretin adanmış kişilere gösteri lmesinin gerekli  
olmadığını da telkin eder. Bu evrensel suret Arjuna'nın isteği üzerine 
göster i lmiştir ve böylece, i leride birisi çıkıp kendisinin Tanrı 
enkarnasyonu olduğunu iddia ederse insanlar ondan evrensel suretini 
göstermesini isteyebi leceklerdir. 
Bir önceki dörtlükte tekrar tekrar kul lanılan na sözcüğü, kişinin 
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Yedik literatüründe edindiği akademik bilgi ile övünmemesine işaret 
etmekteydi .  Kişi, Krşı:ıa'ya adanmtş hizmet vermelid ir. Sadece bu 
yoldaki kişiler Bagavad-gita hakkında yorumlarda bulunabilirler. 

Krşı:ıa, evrensel suretinden dört kollu N arayana suretine, ondan 
da iki kollu özgün suretine dönüşmüştür. Bu dönüşüm, Yedik 
literatüründe bahsedilen dört kollu suretin ve diğer suretlerin iki 
kol lu özgün Krşı:ıa suretinden türediğine işaret eder. O, bütün 
yaythmlarm kaynağtdtr.  Buakm gayrişahsi kavramt,  Krşı:ıa bu 
suretlerinden bi le bellidir. Krsna'nm dört kollu sureti ise actkca 
belirtildiğine göre, Krşna'nm

. 
en çok tanman dört kollu sure.ti de 

(kozmik okyanusta yatan ve nefesinden saytstz evrenlerin belirip 
kaybolduğu Maha-Vişı:ıu) Yüce Tanrının yaythmlarından biridir. Bu 
konu, Brahma-samhita'da (5.48 ) şöyle belirtilir: 

yasyaika-nisvasita-kalam athavalambya 
jivantiloma-vila-ja jagad-aru1a-nathah 

vişnur mahan sa iha yasya kala-viseşo 
govindam adi-puruşam tam aham bacami 

"Sadece nefes altp vermesinden saytstz evrenlerin vücuduna girip 
ctkttğt Maha-Vişr:ı.u, Krşı:ıa'nm tam yaytltmdtr. Onun için, bütün 
sebeplerin sebebi olan Krşr:ı.a'ya ibadet ederim." Bundan dolayt kişi, 
ebedi saadet ve bi lgi sahibi olan Krşı:ıa'ya ,  Tanrmın Yüce Şahst 
olarak ibadet etmelidir. O, bütün Vişı:ıu suretlerinin kaynağtdtr; O, 
bütün enkamasyon suretlerinin kaynağtdu, ve O, Bagavad-gita'da 
onaylandtğt gibi Tanrının Yüce Şahstdtr. 

Yedik l i teratüründe ( Gopala-tapani Upanisad 1 . 1 )  şu gerçek 
belirtilir: 

sac-cid ananda-n<paya 
krşnayaklişta-karine 

namo vedanta-vedyaya 
gurave buddhi-sakşine 

"Saadet, ebediyet ve bi lginin aşkm suretine sahip olan Krşı:ıa'ya 
saygth itaatlerimi sunanın, çünkü Onu anlamak demek, Vedalar't 
anlamak demektir ve O, bundan dolayt en yüce mürşiddir." Ve bu 
dörtlük şöyle devam eder: krşr:ıo vai paramam daivatam: "Krşı:ıa, 
Tanrmm Yüce Şahsıdır. " Gopala- tapani Upanişad 1 .3 )  Eko va5i sarva 
gah krşr:ıa idyah : " Krşı:ıa, Tanrının Yüce Şahstdtr ve ibadet edilmeye 
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l ay ıkt ı r . "  Eko ' pi san bahudhö. yo ' vabhö.ti: "Krşna birdir, fakat O, 
� ın ı rsız suretleriyle ve yayılmış enkarnasyonlarıyla tezahür eder." 
( C lopöhHZipani 1 .  2 1  ) 

l lrnhnw-smnhitZi (5 . 1 ) şöyle der: 

isvarah paramah krsnah 
sac-cid ö.nanda-vigrahah 

anadir ö.dir govindah 
sarva-karana-karanam 

"Tanrın ın Yüce Şahsı ,  ebediyet, saadet ve bilgi dolu bir vücuda 
sahip olan Krşna 'dır .  O, herşeyin başlangıcı olduğu icin Onun 
başlangıcı yoktur. O, bütün sebeplerin sebebidir." 
Bu konuda bir de şu bel irt i lmiştir: yatriivatimaın krsnakhyam param 
brnhma nariikrti: "Yüce Mutlak Hakikat, bir sahıstır, Onun ismi 
Krşna'd ır ve bazen bu dünyaya iner . "  Aynı şek.i lde, Tanrının Yüce 
Sahsının ceşitl i  enkarnasyonlarının tasvirini Srimad-Bö.gavatam'da 
bulabiliriz ve bu listede Krsna'nm adı da vardır. Fakat Krsna, Tanrının 
bi r  enkamasyonu değil  , Tanrının Yüce Şahsının ta Kendisidir ( ete 
cöınsa-kaliih pıonsah krsnas tu bagavan svayam) .  

Aynı şekilde Tanrı, Bagavad-git.ii 'da, matrah parat.aram nanyat der: 
"Hicbirşey, ( Tanrının Şahsı )  Krşna suretimden üstün değildir." O, 
yine Bagavad-gitö.'da şöyle der: aham adir hi devö.nö.m : Ben bütün 
y<mtanr ı ların kaynağıyım." Ve A rjuna, Bagavad-gitö.'yı Krşı:ta'dan 
dinleyip anlad ıktan sonra bunu şu sözlerle onaylamıştır: param brahma 
f 'araın dö.ma pm1itram paramwn baviin, "Şimdi tam olarak anl ıyorum 
ki Sen, Tanrının Yüce Şahsı, Mutlak Hakikatsin ve Sen herşeyin 
�ığınağı sın . "  Onun icin, Krşna 'nın Arjuna'ya . .  göstermiş olduğu 
evrensel suret Tanrının özgün sureti değildir. Üzgün olanı Krşı:ta 
suretidir. Milyonlarca kafası ve el leri olan evrensel suret, Tanrı aşkını 
duyumsamıyanların ilgisini cekmek icin tezahür etmiştir. Ve Tanrının 
özgün sureti değildir. 

Evrensel suret, Tanrı ile cesitli askın il iskilerde bulunan adanmıs 
saf ku l lar  icin cazip değildir� Yüce Tanrı, Kendi özgün Krsna sureti 
icerisindc askın ask al ısverisinde bulunur. Onun icin, Krsna ile cok 
yakın bir a�kadaŞlık i fişkisi icinde olan Arjuna icin, b� evrensel 
tezahür memnun edici bir suret olarak görünmemiş, aksine korkutucu 
görünmüştür. Krşna'nın daimi refakatçisi olan Arjuna aşkın gözlere 
sahipti ve sıradan b irisi değildi .  Bundan dolayı, evrense l sureti cekici 
hulmamıştır. Bu suret, meyvesel faaliyetlerle kendi lerini yüceltmeye 
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cal ı şanlara şahane bir suret olarak görünebi lir, fakat adanmış h izmetle 
meşgul olan kis i ler  icin, iki kollu Krşna sureti en cazip olanıd ır. 

5 5  
IOk<llıfq; .. ı:kq <+il ��: fi.llqMC"1: 
R"ctz: � ır: � 1Tillfu qrosq 1 1  � � 1 1  

mac-karma-km mat-paramo 
rrwd-bakıah sanga-varjiıah 

nirvairnh sarva-bütesu 
)'ah sa miım eti pcin<lava 

mat-kamuı-krr-Benim i c in  ca l ı şmak l a  me şgu l o l an ;  mat
paranıah--:-Beni Yüce Tanrı olarak gören; mat-baktah-Bana adanmıs 
hizmetle meşgu l olan; sanga-varjitah-meyvesel faa l iyetler in ve akl i  
tahminlerin p is l iğ inden kurtulmuş;  nirvairah-dü şmans ı z ;  sarva
büteşu-bütün canl ı  var l ık lar ın iceris inde ;  yah-yapan; sah--o; 
miim-Bana; eri-gelir ;  pandava-Ey Pandu'nun oğlu .  

CEVİRİ 
Sevgili Arjuna, Bana adanmıs saf hizmetle meşgul olan, meyvesel 
faaliyetlerin ve akli tahminlerin pisliğinden özgür olan, Benim icin 
calışan, Beni yaşamındaki en yüce kazanc haline getiren ve bütün 
canlı varlıklara dostca davranan kişi kesinlikle Bana gelir (döner). 

ACI KLAMA 
Ruhsa l semada bu lunan KrŞnaloka gezegenindeki bütün Tanrı 
Şahsiyet lerine yaklasmak isteyen ve Yüce Sahıs  Krsna i le samimi bir 
bağ kurmak isteyenler, Yüce Tanrı tarafından belirlenmiş olan formülü 
uygu lamal ıd ı r. Bundan dolayı ,  hu dörtlük Bagavad-gitii 'nın özü ohırak 
bhu l ed i l ir .  l l t ıgt 1 ı •ı 1ı l-.�irii , hu madd i dünyada doğa üzerinde hakimiyet 
kunnaya c ı l h<ın ve gncck ruhsa l yasamı bi lmeyen kosul lanmıs nıhlara 
yi ınd ik t  ir .  Hı 1.�ı 1 1 ·ı 1ı l -.�iıii ' n ın a mac ı ,  ruhsa l var olusu ve yi·ıce ruhsa l  
s ; ı h ı -.  i le l ı L ın  t' l 'nl i  i ! i sk ı ı ı ı i : i  ; m L ı rına k w k is i ye , ev ine ve Tanrıya 
n as ı l g er i  d l ı ıH' h i l n c ğ i n i  i ığ rc r mek r i r . Bu dör t l ü k ,  ruhsa l  
f; ı ; ı l iyct kr im izdc nas ı l  h ı "arı l ı  uL ıb ikccğimiz i  acık lamaktadır ;  bunun 
yo lu ise adanın ı � h izmett ir . 
Cal ışma bak ımından, k iş i ,  enerj i sini bütünüyle Krşna şuurundaki 
faa l i ye t lere yöne l tme l i d ir .  Bakti rnsiimrta -sindhu 'da ( 2 . 2 5 5 ) . 
belirti ldiğine göre; 
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aniisaktasya vişayan 
yatharham upayufıjatah 

nirbandhah krsna,sambandhe 
yuktam ·vai�agyam ucyate 
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H içkimse Krşı:ıa ile ilişkili olmayan hiçbir çalışma yapmamalıdır. Buna , 
krşr:ıa,kanna den ir. Kişi  çeşitli faaliyetlerle meşgul olabil ir, fakat k işi 
yaptığı çalışmanın sonuçların.::ı bağımlı olmamalıdır; sonuçlar sadece 
Tanrıya havale edilmel idir. Omeğin, k işi ticaretle meşgu l olabil ir ,  
fakat o faaliyeti Krşı:ı.a şuuruna aktarmak için o ticareti Krşna icin 
yapmalıdır. Krşı:ı.a eğer ticaretin sahibiyse, ki öyledir (0, herşeyin 
sahibidi r ) , o ticaretin karından da O zevk almalıdır. Eğer bir i ş  
adamı milyonlarca dolara sahipse gerektiği zaman bütün parasını 
Krşı:ı.a'ya sunabilmelidir. lşte o zaman Krşı::ı.a için çalışmış olur. Kendi 
duygularını tatmin etmek amacıyla bj..iyük bir bina yaptıracağına, 
Krşı::ı.a için güzel bir tapınak yaptırabilir. lşte bu çalışmaya Krşna,kanna 
denir. Kişi ,  çalışmasının sonucuna bağlanmamalı ve sonucu Krşı::ı.a'ya 
sunmalı ,  ve çal ışmasının sonucunu , Krşı::ı.a'ya sunulmuş yiyecek 
artıkları ( prascülam)  gibi kabul etmelidir. Kişi, eğer Krşı:ı.a için büyük 
bir bina yaptırıp Krşı::ı.a'nın mürtisini içine koyarsa, o kişi orada 
yaşamaktan men. edilemez, fakat o binanın sahibinin Krşı:ı.a olduğu 
iyi bilinmelidir. lşte Krşı::ı.a şuuru budur. Bununla beraber, kişi eğer 
Krşı::ı.a için bir tapınak yaptıracak durumda değilse, o zaman Krşı::ı.a'nın 
tapınağını temizlemekle meşgul olabi l ir; bu hareket Krşna,kannadır. 
Kiş i  tapınağın bahçesine de bakabil ir .  Toprağı olan herkes 
( Hindistan'da en fakir insanın bile biraz toprağı vardır)  Krşna'ya 
sunmak üzere ç içek yetiştirerek toprağını Onun için kullanmış olur. 
Kişi tulasi bitkisi yetiştirebilir, cünkü tulasi yaprakları çok önemlidir 
ve Krşı::ı.a, Bagavad,g1tii'da bunu tavsiye eder. Patrariı puşpariı palariı 
tayam. Krşı::ı.a, Kendisine bir yaprak, bir çiçek, veya rr.eyve, veya biraz 
su sunulmasını arzu eder ve eğer birisi bunları Ona sunarsa O bundan 
tatmin olur. Burada bahsi gecen yaprak, özell ikle cıılasi yaprağıdır. 
Böylece en fakir insan bi le Krşr:ıa'ya hizmet edebilir. Bunlar, kişinin 
Krşna icin nasıl calışabileceği konusundaki bazı örneklerdir. 

Mac,paranuıh sözcüğü, Krsna'nın yüce yurdunda Krşna ile beraber 
olmayı, yaşamdaki en yüce mükemmell ik olarak kabul edenler icin 
kullanılır. Bu gibi kişi ler, Ay'a, Güneş'e, veya cennet gezegenlere ve 
hat ta e vrendeki en yüksek (yüce ) gezegen olan Brahmaloka'ya 
yükselmek (yüce lmek ) istemezler. Bu gibi yerler onlara cazip gelmez. 
Onlar sadece ruhsal semaya transfer olmayı cazip bulurlar. Ve ruhsal 
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semada lnıı/mıı1j\'< 1 r iye de drıh i l  \ l lmak istemiyc rek e n  y i.'ı c e  gezegen 
ulan K rşnalok a ' ya , yani ( !ulok a  Vrnd�ı va n 'a .L: i rmek ister le r . nu 
gezegen h a k k ında t am bi lg iye qh ipt i r l c r ve hı�b h r  gezegenle 
i lg i lenmez l er . Mıııl-h:ıktı ıh si-'ızci'ıği.'ıni' ın isaret e t t iğ i  g i b i ,  hı k i s i l er  
i s i tmek , z i k re tm e k ,  hat ı r Lı mak ,  i badet e tmek , T;rn r ı n ın n i lü fe r 
ayak la r ına hizmet etmek,  du < ı  etmek,  Tanrı n ın  emirler i ni yerine 
get i rmek,  Onunla arkadasl ık kurmak ve hersey in i ( )na tesl i m  etmek 
üzere dokuz  ces i t  adanmıs faa l iyetle mesgu l olurlar. Ki�i ,  bu aclanmısl ık 
yöntemler inin dokuzuy la , veya sek i z i yle ,  yed i si y le , veya en az ı mLm 
bi r tanes i y l e  mesgu l o l a b i l i r  ve  bu mesgu l i yet  c ınu kes i n l i k l e  
mükemme l l iğe u laşt ı r ı r .  

Burada ku l lanı lan sm\�a - ı •ıırii ra/ı sözcüği'ı hncml id i r . Kis i ,  Krsna 'ycı 
karş ı  o lanlar la  i l i sk i  ku rmama l ıd ı r . Sadece a t e i s t l e r  K rsrnı 'ya bırs ı  
deği ldir, aynı zamanda meyvese l faa l i yetler ve akl i  tahminlerle mesgu l 
olanlar da Krşna 'ya karş ıd ı r. Bundan dolay ı , adanmı ş  h izmet in saf 
hal i ,  Bakri-rasamrra-sindhu 'da ( 1 . 1 . 1 1 )  söyl e betimlenir :  

cını•ahi /asi r a-.�ü n-yaıiı 
]iiZina�karmZııly-an{ı q ırtcını 

Zinı ıkıtl)'enll krsnlimı 
si llıncııiı hakri;. ı mamö. 

Sr i la  Rüpa Gnsvami tarafından bu dört lükte ac ıkca be l i rt i ld iğ i  g ibi , 
da ima adanmıs h izmette bu lunmak i steyen ler in her  tü r lü  maddi 
pis l ikten özgür olması gerek i r. Ru k i s i ,  meyvese l  faa l i yet ler in ve ak l i 
tahminler in tutkunu olmuş k i s i ler le  bera hcr olmamal ıd ı r .  Bu g i h i  
istenmi yen b i r l iktel ik lerden ve maddi arzu ların pisl iğinden özgür olan 
k iş i ,  Kr_şna hakk ında b i lg i  ed ineb i l i r  ve  buna,  adanmış  saf hi zmet 
denir. Anııkülyasya sankal[Jalı prarikülyasya vmjanam ( Hlıri-bc ıkti- q •illisı1 
1 1  . 676 ) . Kiş i ,  Krşna'y ı  olumlu hir  şek i lde  d üşünmel i  ve K rsna i c in  
olumlu bir  sek i  ide  hareket etmelid i r. Kaınsa , Krşna 'nın di ·ısmanıyd ı .  
Krşna'nın bu dünyada be l i r is inden i t ibaren, Ka ınsa Onu hldi'ırmek 
ic in cesi t l i  p lanlar  yapmış,  ve her defasında hasarnız olduğu i c in  her 
zaman Krşna 'y ı  di.isünür olmustu . Böylece ,  ca l ı s ı rken, yemek yerken , 
uyurken her bak ı mdan Krsna suurunda yd ı ,  faka t onun Krsna suuru 
olumsuzdu ve gi'ınün y i rmidön saa t i  Krşna 'y ı düsi.'ıı1mesine rağmen 
seytani  b i r i s iyd i  ve sonunda Krşna tarafından i 1kli.'ırü lm i'ıstü r . Krsna 
tarafından öldürülen k is i  hemen se lamete u las ı r ,  fakat  aJanınıs saf 
ku lun amacı bu değ i ld ir'. adanmıs saf bir ku l  se.lamete u lasmayı b i l e  
arzul amaz. Hatta en yüce gezegen Goloka Vmdavan 'a transfer olmayı 
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hlc i ' r eı ı ı l · : .  ( )rn ın rek  j , re .Qi .  her  nerede ( ıl ur-, ; ı  ul-,ı ı n  Krsn;ı 'ya hizmet 
\ ' l l l l L k ı i r .  

K r,n; ı  ' p  ; ı d ; ı n ı ı ı ı '  h i r  k ı ı l  hcrke-,in J (  1\t ı ıdur .  Bund; ın d l  ı l ay ı ,  hır:.ıd;ı 
l ' L · l i r t i ld i ğ i  g i h ,  ( ı n ı ın d i ·ı , ın ; ın ı y( ık r ı ı r  ( ı ı in 1uirn/ı ) .  Bu nas ı l  mi 'ı ınhın 
, ı \ ; ı h l ı r 1 K r,n ; ı .., ı ı ı ın ın d a  s a h i r l c � m i 'i  k i s i ,  sadece adanmı s  h i zmet in 
k i � i y ı  y; 1 ,;1 1 1� ı n  h i ı t i ı n  Sl ırun la r ı ndan kurtarahi leceğin i  h i l i r . Bunun 
k i ' i ' e l  d e ne y i m i n i  eJ i n m i -,r i r  ve hundan Jolay ı , Krsna suurunu insan 
r ,  ır l umu n ;ı r a n ı r rn;ık i '- ter .  Tanr ı h i l inc in i  yaymak ic in yasam l a r ı n ı  
r ch l  i k c ye '- C  ık ırn ı .., ( ıLın hiru ı k  ; ıJanmıı, kulun (ımeklcrini tarih h oyunca 
g( ı rmck mi ·ırnhınd i·ı r .  P ıuna gi hter i lccek en i y i  i ırneklerJen hiri Hz. 
k ı 'd ı r .  ( ) ,  ;..ı J a n rn a rn h  k i � i l e r  ta ra fı ndan carm ıha geri lmis t i r , fakat o, 
\ ;ı �a rn ın ı T<ı n r ı  b i l i nc in i  yaymak ic in  feda e tmist i r . Ancak, hu olay 
, ı ı l l ı n  i "ı l J ii r i ı l J i ı ğ i'ı a n l a m ı n a  ge lmez ,  ci'ınhı ruh ölümsüzdür . 
H ind i s ta n 'Ja  h ına  henzer i'irnek ler vard ır ve hunlrtrdan ikisi Takura 
H a r ida ' a  ve Prah l a d a  Mrtha ra j a  'd ı r .  Bu kiş i ler neden b� riske 
g i r m i s l erd i r 1 Cünkü bun la r  Krsna şuurunu yaymak istemişlerdir ve 
hu oldukc rı zor h i r  i s t i r .  Krsna suurundaki bir insrın acı ceken bir 
i nsanı  gördüğü zaman bunun, o insanın Krsna . . ile olan ebedi ilişkisini 
unutmuş olmas ı ndan kaynaklandığ ını bil ir .  Oyleysc , kişinin insan 
rorlumuna kazand ı rab ileceği en yüce kazanc , k işinin bütün maddi 
�orunlarla olan i l i şkis ini  kesmesid ir . Tanrıya adanmış saf bir kul bu 
yol l a  Tanrıya h i zm e t  etmekle meşgu l olur. Krsna, herşeyini Onun 
i c i n  tehl ikeye atan adanmış kul larına karş ı cok insaflıdır .  Bundan 
Jolayı , bu gibi  k işi ler vücut larını terk ettikten sonra kesinlikle en 
yüc� gezegene giderler. 

Ozetlersek, gecici bir tezahür olan evrensel suret ve herşeyi yutan 
zaman sureti ve hatta dört kollu Visnu sureti bile Krsna tarafından 
scrgi lenmist ir .  Öyleyse , Krşna bütÜn bu tezahürle�in kaynağıd ır. 
Krsna , özgün visva,n"ipanın, yani Vişnu 'nun bir tezahürü değildir. 
Rütün suretlerin kaynağı Krsna'dır. Milyonlarca Vişı:ı.� vardır, fakat 
adanmış bir  ku l  ic in Krşna'nın iki kollu özgün Syamasundara 
suret i n d e n  başka suret ler  öneı:nl i  deği ldir .  Brahma,samhita'da 
hc l i r t i ld i ğ i ne göre ,  Krşna 'nın Syamasundara suretine aşk ve 
adanmışl ıkla bağl ı  olanlar, Onu her zaman kalplerinde görürler ve 
Ondan başka birşey görmezler. Bundan dolayı, bu Onbirinci Bölümün 
amac ı ,  Krşna'nın özgün suretinin en önemli ve en yüce suret olduğunu 
belirlemektir. 

Evrensel Suret konusunda Srimad Bagavad,gita'nın Onbirinci Bölüm 
Baktivedanta Acıklarnaları burada sona ermiştir. 
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aıjww ı ıvaca 
t'mın scira tıı-)•ııkra )'t' 

bakrı'is r� •ilın pmyııpasart> 
w L'il[Yv tıkstırnm tH'}'cıkrari1 

rcsaıi1 kc :·ogtH •i rrtınıiilı 

aıjıırnıh t t t 1tiuı-Arj ıırnı söy l e  ded i ;  t>rnm-böy lec e ;  saww--<l<ı imrı ; 
)'ııkrah-mesgu l ;  w-olanlar ;  /Jtıkrtı/ı-adanmıs ku l l ar ; r ı 1iinı-Sen; 
paı-yııpiismc- t a m  a n L .ı m ı y L ı i b a d e t ;  :ve-ed en le r ; cu---<lc -<l r ı ;  
afJİ- t e k r a r ;  aksımını-d ı ı  yı ı  l a r ı n  i i t  e � i n d  c ;  ı lFVtıkrmn-tezrıhi.ir 
etmeın i s ;  resı'inı-o n l a r ı n ; kt·-k i m ;  ''< J.c:ı ı- ı •ir - rmnlih-y< ıgrıd<ı k i  en 
mükemmel hi lgi .  

CEV iR !  
Arjuna sordu :  Sana adanmıs h i zmetle daima mesgul  olanlar m ı ,  
yoksa tezahür  dıs ı  olan gayrisahsi Brahman'a ibadet edenler mi 
daha mükemmeldir? 

i-\ CI K LA M A  
K r,n; ı  l' t ı r; ı y ; ı  b , L ı r .  Kend i , i n i n  , ; ı h , i ,  g ; ı y r i � < ı h � i  ve evreme!  h a l l e ri 
h; ıkk ınd; ı  ,.e her cc-i r ; ı , L ı ırnı ı : L ı r  ve \'c ı,r;ilcT h; ıkk ın,L ı  bi lg i ler vcrın i,t i r . 

()0 1  
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Transandantal istler { aşkın kişi ler) genel olarak ikiye ayrıl ırlar .  
Şahsiyetci adanmışlar bütün enerjileriyle Yüce Tanrıya hizmet etmekle 
meşgul olurlar. Gayrişahsiteçiler de doğrudan doğruya Krşr::ı.a 'nın 
hizmetinde olmasalar bi le ,  tezahür dışı olan gayrişahsi Brahman 
üzerinde meditasyon yaparlar. 

Bu bölümden de anlaşılacağı gibi ,  Mutlak Hakikati idrak etmek 
için izlenen çeşitl i  yollar içinde bakti-yoga, yani adanmış hizmet en 
yüce yoldur. Kişi eğer Tanrının Yüce Şahsı ile beraber olmayı arzularsa, 
o zaman adanmış hizmet yoluna girmelidir. 

Doğrudan doğruya Tanrının Yüce Şahsına ibadet edenlere 
şahs iyetc i ler  denir .  Gayrişahsi Brahman üzerinde meditasyon 
yapanlara ise gayrişahsiyetci ler denir. A rj una burada, bunlardan 
hangis inin daha iyi  olduğunu soruşturmaktadır. Mutlak Hakikati 
idrak etmenin ceşitli yolları vardır, fakat KrşDa bu bölümde bakti-yoga, 
yani adanmış hizmetin en yüce yol olduğuna işaret edecektir. Bu yol, 
Tanrıya giden en kestirme yoldur ve Tanrıyla beraber olmanın en 
kolay yoludur. 

Bagavad-gitii'n ın İk inci  Bölümünde Yüce Tanrı tarafından 
acıklandığı gibi ,  canlL varl ık maddi bir vücut deği l ,  ruhsal bir 
kıvılcımdır. Ve Mutlak Hakikat ise ruhsal bütündür. Tanrı, Yedinci 
Bölümde canlı varl ıktan, yüce bütünün öz parçası diye bahsetmekte 
ve bütün dikkatin bütünün üzerinde yoğunlaştırılmasını tavsiye 
etmekteydi .  Ve y ine Sekizinci Bölümde,  vücudunu terkederken 
Krşna'yı düşünebilen kişinin Krşna'nın meskeni olan ruhsal semaya 
hemen transfer  olabileceğini belirtmekteydi .  Ve altıncı Bölümün 
sonunda,  K rşr::ı.a 'y ı  daima kendi içlerinde düşünen yogilerin en 
mükemmel yogiler olduklarını acıkca belirtmekteydi. En yüce ruhsal 
idrak yolu olduğu icin, Krşna'nın şahsi suretine bağlanılması , Gitii'nın 
her bölümünde ulasılan sonuctur. 

Bununla beraber, Krşna 'n�n şahsi suretine bağlı olmayanlar da 
vardır .  Bunlar Krşna'dan öyles ine kopmuşlardır ki ,  Bagavad-gita 
yorumlarına hazırlık yaparlarken bile, diğerlerini Krşr::ı.a'dan kopartıp 
onların bütün adanmışlıklarını gayrişahsi brahmajyotiye yöneltmek 
isterler. Onlar, duyu ların ulaşamıyacağı ve tezahür dışı olan Mutlak 
Hakikatin gayrisahsi sureti üzerinde meditasyon yaparlar. 

Aslında iki ceşit transandantalist {aşkın kişi) vardır. Arjuna şimdi 
hangi yöntemin daha kolay, ve hangi sınıf insanın en mükemmel 
olduğunu açığa cıkartmaya çalışmaktadır. Birbaşka deyişle o, kendi 
konumunu acıklığa kavuşturmak istemektedir, çünkü o,  Krşr::ı.a'nın 
sahsi suretine bağl ı olanlardandır. Yani, Arjuna gayrişahsi Brahman'a 
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bağl ı  değ i ld i r .  Ve konumunun güvenl i  olup olmadtğınt 
araştı rmaktad ır .  Tanrının gayrişahsi tezahürü, gerek bu maddi 
dünyada, gerekse ruhsal dünyada med itasyon açtStndan problem 
yaratır. Kişi, aslında Mutlak Hakikatin gayrişahsi halini mükemmelen 
kavrayamaz. Bu bakımdan Arjuna, "Zaman harcamaya ne gerek var?" 
diye sormaktadır. Arjuna'nm Onbirinci Bölümde deneyimlediği gibi, 
Krşna 'nm şahsi suret ine bağlı olmak en iyisidir, çünkü Arjuna bu 
sayede Onun bütün d iğer suretlerini aynı anda anlıyabilmiş ve bu 
gördük ler i ,  Krşna'ya duyduğu sevgiyi  azaltmamışttr. Arjuna'nm 
Krşna'ya sorduğu bu önemli soru, Mutlak Hakikatin sahsi ve gayrişahsi 
kavramları arası nd ak i  farkı acıkl ığa kavusturacaktır. 

2 
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sıi-hago ı •iin ı ı ı •ılca -Tanr ının  Yi'ı c e  Sahsı �i 'ıy le ded i ;  nwyi-B:ma; 
ıi t 'l'S\'l l-s a h i  t l esme k ;  nıımıılı - a k  ı I ;  w-eJ e n l c r ;  rrninı-Bana; 
ni r:·:ı-da im ;ı ; \'t ıkrıilı-me�gı ı l ;  ı ıf >ıİ\dCt'_:__ihadet ; sıııddhd)'ii-imanla; 
/>ıırıı:·ıl-a � k ın ;  ı ı/>L'Cılh- h ;ı h � c t ın e  k ;  rc-l ln 1 a r ;  mc-Benim 
taraf ı ınJan ;  "\' ı tkCcHımııi/ı-yı ıgaJa en ın iik emıne l ;  nwra/ı-kahı ı l 
ed i l i rler . 

. . 

CEV İ R İ  
Tanrının Yüce Sahsı söyle dedi : Akıl larını Benim sahsi suretim 
üzerine konsantre eden ler ve büyük ve askın bir imanla Bana 
ibadet etmek le mesgu l olanlar Benim tarafımdan en mükemmel 
insanlar olarak kabul edi l irler. 

ACI KLAMA 
Arjuna'n ın s ı  ınısuna b r� ı l ık Krsna, Kendi sahsi suret ine konsantre 
olan ve i ın;:ın ve ;:ıdcının ı s l ık  icer is incle Ona i hadet eden lerin yogadaki 
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en mükemmel kiş i ler olduğunu acıkca söylemektedir. Krsna �uunında 
olanlar i c in maddi fa a l iyet  diye birsey yoktur, cünhı onlar he rseyi  
K rsna i c i n  yaparlar .  Adanmıs saf b ir  ku l  daima Krsna 'ya hizmet 
etmekle meşgu ldür. Razen z ikreder, bazen Krsna hakkında anlatı lanları 
d in ler, veya Onun hakk ında k i taplar nkur, bazen fmısii(lın1 piş ir ir ,  
veya Krsna icin b i rseyler a lmak üzere çarş ı ya c ıkar, bazen tapınağı 
temizler, veya bulaşıkları y ıkar, fakat her ne yapa�a yapsın faaliyetlerini 
Krsna'ya adamadan bir dakika bile gecirmek istemez. Bu sekilde hareket 
etmek, tam Sdmıldfıi ic inde hareket  etmek demektir.  

3 -4 
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ye ev cıbarnm anirdc.\yam 
avyakram f>aryııfx1sare 

sarvarrn-gam acintyariı ca 
kii ra-scluım acalaıiı dhrııvam 

sanniyamyendriya-gramam 
sarvacra sama-bud&wyah 

te prapnuvanti mam eva 
sarva-büta-hite ratah 

ye-yapan lar ; tıı-fakat ;  aksaram-duyusal kavram d ış ında olan; 
anirdesyam- belirsiz; avyaktam-tezahür dışı ; paryupasate-tamamiyle 
i b ad e t l e  m e ş gu 1 ;  sarvatra-gam-he r ta rafı k ap la yan ;  
acintyam-k a v ra namaz ; ca-d e - da ; küta-stluım-<leğişmez; 
acalam-hareket ettiri lemez; dhrııvam-sabit; sanniyamya-kontrol 
eden; indriya-griimam-bütün duyular; sarvatra-her yerde ; sama
bud&wyah-eşit davranmak; re-onlar; priipnuvanti-elde ederler; 
miim-Beni; eva-kesinlikle; sarva-büta-hite-bütün canlı varlıkların 
hayrına; rarah-meşgul. 

CEVİRİ 
Fakat, duyusal idrakin ötesinde bulunan, herşeyi kaplayan, 
kavranamaz, değişmez, sabit ve hareket ettirilemez olan tezahür 
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dışı Mutlak Hakikatin gayrişahsi kavramına duyularını kontrol 
ederek ibadet edenler ve herkese eşit davrananlar herkesin hayrına 
calışarak sonunda Bana ulasırlar. 

ACIKLAMA 
Doğrudan doğnıya Yüce Tanrı Krsna'ya ibadet etmeyip, dl�laylı yoldan 
Ona u laşmak isteyenler de snnunda aynı kazanca, yani Sri Krşl)a'ya 
ulaşırlar. "Vasudeva 'nın herscy olduğunu anlayan hikmet sahibi kişi ler 
bircok doğum ve ölümden sonra Bana sığınırlar." Birçok doğum ve 
ölümlerden sonra tam bilgiye ulasanlar Rab Krsna'ya teslim olurlar. 
Kisi, eğer bu dört lükte bahsi gecen yöntemle Tanrıya yaklaşı rsa , 
duyu larını kontrol etmel i ,  herkese hizmet etmeli ve bütün canlıların 
yararına cal ısmalıdır, aksi taktirde mükemmel bir idrake ulasamaz. Bu 
yolda yürüyenler Ona tes lim olmadan i 'mce gene l l ikle epeyce wr 
kefaretler Lx.lcmek Z( ınında kalı rlar. 

Bireysel nıhun, blbindeki Üstünruhu idrak etmesi icin, görmek, 
isitmek, tat almak, cal ı smak, vs. gibi duyusal faal iyetlerini kesmesi 
gerekir .  Kisi  n zaman Yüce Ruhun her yerde mevcut olduğunu 
anlayabilir .  Bunu idrak eden kisi hiçbir canl ıya haset etmez, insan ve 
hayvan arasında hichir fark gözetmez, cünki.i o, örtüyü ( vücudu ) 
deği l nıhu görür. Fakat, günümüzün sıradan heserlerinin bu gayrişahsi 
idrakte basar ı l ı  olmaları cok zordur. 

5 
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kleso 'dikauıras re.sam 
avyakra.sakra-cetasam 

avyakw hi garir duhkluım 
dehavadbhir avapyare 

kle5ah-sorun; adh ika- tarah- c o k  faz l a ;  resam--onların ; 
avyakuı-tezahür etmemiş olana; asakuı-bağımlı; cetcİsam-akılları; 
avyakra-tezahür etmemiş olana doğru; hi-kesinlikle; gacih---gelişme; 
duhkluzm-sorun i le ;  deha-vadbhih-vücutlanmıs varlıklar tarafından; 
avapyate-e lde edilir. 

. . 

CEVİRİ 
Akıllan Yüce Tanrının gayrişahsi haline bağımlı olanların ilerleme 
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kaydetmesi çok zordur. Vücutlanmış varlıkların disiplin albnda 
ilerleme kaydetmesi her zaman için çok zordur. 

ACIKLAMA 
Yüce Tanımın kavranamaz, tez3.hür dışı, gayrişahsi halini idrak etmeye 
calışan ttansandantalist guruba jiüina-yof·ler adı verilir, ve tam Krşı:ıa 
şuuruyla Tanrıya hizmet etmekle meşgu olanlara bakti,yogiler denir. 
&ırada da jiüina-yogiler ile bakti-yogiler arasındaki fark anlatılmaktadır. 
]iüina-yoga kişiyi nihai olarak aynı kazanca ulaştırsa da çok zordur; 
hal bu ki doğrudan doğruya Tanrının Yüce Şahsının hizmetinde olmak 
demek olan bakti-yoga yöntemi, vücudanmış ruh için hem daha 
kolay, hem de daha doğaldır. Bireysel ruh hatırlanamıyacak kadar 
uzun bir süreden beri vücudanagelmiştir. Ruhun, vücuttan ibaret 
olmadığını teorik olarak anlaması çok zordur. Bundan dolayı, lxzkti, 
yogi, Krşr:ıa'nın Mürtisini ibadet edilebilir olarak görür, çünkü akılda 
sabitlesmis olan vücutsal bir kavram vardır ve bu kavram bu sekilde 
uygulamaya sokulmuş olur. Tanrının Yüce Şahsının tapınaktaki 
suretine ibadet etmek puta tapmak değildir. Yedik literatüründe delil 
gösteri ldiği gibi ,  o ibadet saguna ve nirguna ibadeti olabilir; bunlar 
Yüce Tanrının sahiplik ve · sahipsizlik sıfatlarıdır. Tanrı, maddi 
nitelikleriyle temsil edildiği için, tapınakta bulunan mürtilere ibadet 
etmek saguna ibadetidir. Taş, tahta, veya yağlıboya resim gibi maddi 
nitel ikleriyle temsil edilen Tanrının sureti aslında maddi değildir. Bu 
öze ll ik, Yüce Tanrının mutlak yapısıdır. Buna şöyle bir örnek 
verebiliriz. Sokakta bazı posta kutuları vardır ve biz eğer mektuplarımızı 
o kutulara atarsak mektuplar gidecekleri yerlere ulaşırlar, fakat bir 
yerde bu lduğumuz eski, veya taklit bir kutu, posta teşkilatının 
otoritesini taşımad ığı icin, oraya atılan mektuplar yerlerine ulaşmaz 
ve orada kal ırlar. Aynı şekilde, Tanrı, arca-vigraha adı verilen Mürti 
sureti iceris inde otoritesi ile temsil edilir. Bu arca-vigraha, Yüce 
Tanrının enkamasyonudur ve Tanrı,  bu suret aracılığıyla yapılan 
hizmeti kabul eder. Tanrı herşeye kadirdir, bundan dolayı, kaşullanmış 
yaşam ic inde bulunan insanlara müsait olabilmek için, arça-vigraha 
enkamasyonu aracılığ ıyla, adanmış kulunun sunduğu hizmeti kabul 
eder. 

Bundan dolayı, adanmış kişilerin Yüce Tanrıya hemen ve doğrudan 
doğruya yaklaşmaları zor deği ldir, fakat manevi idrakin gayrişahsi 
yolunu izleyenlerin işi zordur. Onlar, Upanişadlar gibi Yedik 
li teratürleri aracılığıyla Yüce Tanrının tezahür dışı temsilciliğini 
anlamal ı, bunun lisanını öğrenmeli, sezgi dışı hisleri anlamalı ve 
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bütün bu yöntemleri idrak etmelidir. Krşı:ıa şuurunda adanmış hizmet 
vermekle meşgul  olanlar, deha sahibi bir mürşidin rehberliğiyle 
Mürtiye saygılarını sunarak, Tanrının yüceliklerini duyarak, Tanrıya 
sunulmuş yiyecek artıklarını yiyerek Yüce Tanrıyı kolaylıkla idrak 
edebil irler. Gayrişahsiyetçi ler, sonunda Mutlak Hakikati idrak 
edememe riskini taşıyan zor bir yol izlerler. Fakat, şahsiyetçiler hiçbir 
riske girmeden, zorlanmadan. ve dertsiz bir şekilde Yüce Şahısa 
doğrudan doğruya yaklaşırlar. Srimad-Bagavatam'da buna benzer bir 
pasaj vardır. Ve orada belirtildiğine göre, sonunda Tanrının Yüce 
Şahsına teslim olması gereken kişi (bu teslimiyete bakıi denir) ,  bunun 
yerine neyin Brahman olduğunu ve neyin Brahman olmadığını 
anlamak için zorluklara katlanıyor, ve bütün yaşamını bu yolda 
harcıyorsa, bu oldukça zahmetli bir yol dernektir. Onun için, burada 
tavsiye edildiği gibi hickimse benlik idraki için bu zor yola girmemelidir, 
cünkü bu yolun nihai sona ulaşıp ulaşamıyacağı belli değildir. 

Canlı varlık ebediyen bireysel bir ruhtur, ve eğer ruhsal bütünlüğe 
garkolmak isterse , kendi özgün yapısının ebedi ve bilinebilir yönlerini 
idrak edebilir, fakat saadet dolu olan bölümünü idrak edemez. ]füina
yoga yönteminde oldukca ilerlemiş olan aşkın kişiler, bazı adanmış 
kulların lütfuyla bakti-yoga, veya adanmış hizmet yoluna girebilirler. 
O zaman, uzun süren bu gayrişahsiyetcilik deneyimi yine bazı sorunlar 
yaratır, cünkü kişi bu fikiri aklından kolay kolay çıkartamaz. Bundan 
dolayı, vücutlanmış ruh, gerek uygulama sırasında gerekse idrak 
sırasında, tezahürsüzlüğün zorluğunu her zaman çeker. Yaşayan her 
ruh kendi başına bağımsızdır, ve kişi emin olmalıdır ki, bu tezahür 
dışı idrak, kendi saadet dolu benliğinin doğasına aykındır. Bu sebepten 
dolay ı ,  kişi bu yöntemi secmemelidir. Adanmış hizmet aracılığıyla 
tam bir meşguliyeti beraberinde getiren Krşna şuuru yöntemi, her 
bireysel varlık icin izlenecek en doğru yoldur. Kişi eğer bu adanmış 
hizmeti inkar etmek isterse ateist olma tehl ikesiyle karşılaşabilir. 
Bundan dolayı, duyuların ulaşamıyacağı, kavranamaz ve tezahür dışı 
olan Tanrı kavramının üzerinde dikkatin yoğunlaştırılması yöntemi, 
bu dörtlükte belirtildiği gibi, öze llikle bu çağda olmak üzere asla 
teşvik edilmeme lidir. Cünkü Rab Krşı:ıa da bu yolun izlenmesini 
teşvik etmemektedir. 

6-7  
1f -a- � � � � �: 1 
31'1�4<4 � ırt � � 1 1 � 1 1 



608 ÖZGÜN BAGA VAD-GlT A 

� (11!'6df �c-q("t·("tl<("tl4HJC{ 1 
� 'l" � qN 'il41��fü�(1(11'{ 1 1 1.9 1 1 

·ve t ı ı  san1iiııi kmınöııi 
. ffkl)'İ siln;1yasya nwt-pımlh 
mul11)'t.'JWH1a yogcna 

ırı.:lıi1 dh)'tl)'ilnCil ııpiismc 
r estim afuıın sam wllhilrt ii 

nırr\•tı -smi1siirn-sii�ımlr 
ht1nlmi nd cirar parrfuı 

111d\'\' ilı 1L'SİW-Ct.'tt1sılm 

1 2.7  

\'t.'- y a r a n ; rı.ı-fakat;  sarP lhıi-bii t ii n ;  kmınii.ni-faal iyctlcr; 
mt1\· i- Ra n a ;  .\ıınn)'ilS)'d-hırak arak ; n11ır-t)arii./ı-Rana bağlanarak ;  
ı111ılll)'L'1W-ayırıın yarmaksızın ; t.'i'a-kcsinl iklc ;  yngcıuı-bakti-yoga 
u yg u l a ma � ı  i l e ;  nıiim-Rana ; dhyayan rah-mcd i t asyon yaran;  
ı ı/>ıl.smc-ibadct ;  r t.' s ii nı --onla rın ; a h a nı-Bcn; 
sı1nıııdllhm·rt1-kurtarır ım; nırt\' ı ı---ölümün; .smimlra-maJd i var olus ; 
sıl,ı:;milr-okyanusundan;  hm•t�nıi--olunıın; ıuı---Jcği l ;  ciriir-uzun bi.r 
z a.m a n  s o n r a ;  piinfuı- Ey P r t h a ' n ı n  oğ l u ;  mayi-Bana; 
tl ı •csiw-sa hitlcsmis; L"t.'tdSilm-ak ı ! hır ı .  

CEVİ Rİ 
Fakat, Bana ibadet edenleri, bütün faaliyetlerini Bana adayan ve 
sapmaksızın Bana adananları , adanmıs hizmetle meşgul olan ve 
akılları Bende sabitleşmis olarak daima Beni medite edenleri doğum 
ve ölüm okyanusundan süratle kurtarırım, Ey Prtha'nın oğlu. 

AClKLAMA 
Burada acıkca bel irtildiği gibi : adanmış kullar bu maddi var oluştan 
bir an önce Tanrı tarafından kurtarılacakları icin cok tal ihlid irler. 
Adanmış saf hizmetle meşgul olan kişi, Tanrını� bÜyük olduğunun, 
ve bireysel ruhun Ona tabi olduğunun farkına varır. Ve kend i 
görevinin de Ona hizmet etmek olduğunu,  ve eğer Ona hizmet 
etmezse o zaman mayaya (yanılgıya) hizmet etmek zorunda kalacağını 
bilir. 

Daha önce be lirti ldiği gibi , Yüce Tanrı sadece adanmış hizmet 
yoluyla taktir edilebilir. Bu bakımdan, kişi tamamiyle Ona adanmalıdır. 
Krşna'ya u laşmak isteyen kişi, aklını Onda sabitleştirmel i  ve sadece 
Onun icin cal ışmalıdır. Kişinin ne tür bir iş yaptığı önemli değildir, 
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fakat yap ı l an is  Krsna ic in yarı lma l ıd ır. Adanını� hizmet in standartı 
budu r.  Adanm ı s  k i s i ,  Tanrı n ın Yüce �ahsın ı memnun e tmekten 
baska birsey i  arz� ı laı�az. Adanmıs bir  k� ı lun yasamdaki  amac ı ,  t ırk ı  
Arjuna'nın Kunıbetra savasında yartığı g ih i ,  Krsna'yı memnun ennck 
ve herseyini Krsna'y ı  tatmin etmek ic in feda etmektir .  Kis i ,  kendisini 
mesleğine adayahi l i r  ve aynı zamanda Hare Krsna, Hare Krsna , Krsna 
Krsna-, H a re H are / Hare Rama,  H are Rama,  Rama Rama,  H are 
Ha.re'yi z ikredebi l i r .  Bu askın z ik ir ,  adanmıs kulun Tanrının Sahsına 
cezbnlmas ını sağlar. 

Yüce Tanrı , bi 'ıy lc  bir mesgu l i yet ic inde olan adanm ı s  ku lunu 
maddi van ı lus ı"ıkyanusundan b i r  an i ince kurtaracağın a da i r  bu rada 
si ız vermek ted i r .  Yogi! uygu lamasında i lerleme b ydetmis olanlar ,  
ruh lar ını }'< >gd yuluyla isted ik leri  gezegene transfer ede b i l i rler  ve 
diğerleri de bu yi ıntemdcn cesit l i  sek i l lerde yararlanırlar; fakat adanmıs 
ku l lar, hurada acı  kca bel irt i ldiği  g i  h i ,  Tanrı  ta rafından kurtar ı l ı r lar .  
Adanm ı ş  k u l l ar ın ruhsal  semaya g iJehi lmek ic in cok tecrii he 
kazanmaları gerekmez. 

Viirnhii. l\ırliıw'd;.ı si iylc bir di ırtlcık v;.ırJ ı r: 

ıwyiinıi parnnuıın srhaıwm 
cırcir -ii.di-ga tiın q ıinı:i 

gcırıulı:ı-skmullwm arrıpycı 
ya thecchdm ani1ıl11-iwh 

Bu dörtlük, aJanm ı s  k is in in,  ruhunu ruhs;.ı l gczcgcnclcre tr;.ınsfcr 
edebi lmek ic in aswnga-yoga yapmas ına gerek olmad ığını vurgu lar. 
Bunun sorumlu luğunu Yüce T;:ırmnın Kendisi üstlenmişt i r. O, bura<l;.ı 
acıkca be l irtt iğ ine göre , Kend i s i  kurtar ıc ı  olmaktad ır .  Bir cocuk 
tamamen a i lesinin güvencesi a l t ında olduğu ic in gü v e n l i  b i r  
konumdad ır .  Aynı seki lde ,  adanmıs b i r  kulun da yoga yaparak 
kendisini d iğer gezegenlere transfer etmek icin gayret göstermesine 
gerek yoktur. Çünkü, Yüce Tanrı , tasıyıcı kuşu Garuçla'ya binmiş 
olarak hemen gelir ve rahmetiyle adanmış ku lunu maddi var oluştan 
kurtarır. Okyanusa düşen birisi ,  bütün gücüyle yüzmeye çabalasa ve 
iyi bir yüzücü de olsa yine de kendisini kurtaramaz. Fakat, eğer birisi 
gelerek onu sudan cıkart ırsa o zaman kurtulur. Aynı  şekilde Tanrı ,  
adanmış kulunu bu madd i var oluş okyanusundan kurtarır. Bu 
bakımdan, kişi bu basit l<fşr:ıa şuuru yöntemini uygulamalı ve kendisini 
adanmış h izmetle meşgul etmelidir .  Her zeki kişi ,  adanmış h izmet 
yolunu d iğer yollara tercih etmelidir. Bu konu, Narayar:üya'da şöyle 
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onaylanır: 

ÖZGÜN BAGA VAD,GiTA 

ya tJai sadhana sampatti� 
puruşarıha,catu.ştaye 

caya tJinii tad apnoti 
naro narayaDii.Sray� 

12.8 

Bu dörtlüğün anlamı, kişinin akli tahmin yoluyla bilgi edinmekle, ve 
meyvesel faaliyetlerle meşgul olmamasının gerekliliğine işaret eder. 
Yüce Şahısa adanmış kişi, tahmin, ritüel, fedakarlık, hayır işleri, vs. 
gibi diğer yogik yöntemlerden e lde edilen bütün kazançlara sahip 
olur. Bu ise adanmıs hizmetin özel karıdır. 

Tanrıya adanmıŞ bir ku l, sadece Krşı:ıa'nın kutsal ismini ( Hare 
Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare 
R�ma, Rama R�ma, Ha�e Hare) zikrederek yüce hedefe kolaylık ve 
mutlulukla u laşır, fakat bu hedefe herhangibir dini yöntemle 
ulasılamaz. 

İ3agavad,gitii, Onsekizinci Bölümde şöyle sonuçlandırılır: 

sanıa danniin pariryagya 
mam dwıiı saranaıiı waca 

aluııiı t\1dıiı sarm,papebhyo 
moksayisyami ma sucah 

Kisi, benlik idrakiyle ilgili diğer bütün yöntemleri bırakıp, sadece 
Krsna suuruyla adanmış hizmette bu lunmalıdır. Bu yöntem, kişiyi 
yaşamdaki en yüce mükemmell iğe ulaştırır. Kişinin, eskiden işlediği 
günahları düsi.inmesi de gerekmez, çünkü Yüce Tanrı, Kendisine 
teslim olan kulunun günahlarını üstlenir. Onun için, kişi ruhsal 
idrak icinde nafile yere kurtulmaya calışmamalıdır. Herkes, herşeye 
kadir Yüce Rab Krşı:ıa'ya sığınmalıdır .  işte yaşamdaki en yüce 
mükemmellik budur. 

8 
� lfif 3{Tt:ffiq � � Pi�� 1"4 
Pt�fut;qfu � 3«f �uı öf �: ı ı c: ı ı 

mayy eva mana adhatsva 
mayi buddhim nivesaya 
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na1asısyası mayy t.'va 
ata iirdhmri1 na smiısdyah 

mayi-Bana; t.' va-ke s in l ik l e ;  nwıwh-ak ı l ;  iüfluıt.sm-sabit; 
mayi- B a n a ; bııddhim- z e k a ; niwsaya-uygula; 
nivasisyasi-yaşayacabın ; mayi-Bend e ;  c�ıa-kes in l ik le ; atah 
iirdlwam-sonra ; ruı-asla; smnsayah-şü phe. 

CEVİRİ 
Aklını sadece Bende, Tanrının Yüce Sahsında sabitlestir ve zekanı 
Benimle mesgul et. Hic süphen olmasın ki böylece daima Bende 
yasarsın. 

ACI KLAMA 
Rab Krşna'ya adanmıs hizmet �ermekle meşgul olan kişi, Yüce Tanrı 
i le doğrudan bir i l işki icerisindedir ve bu i l işkinin başından it ibaren 
askın bir konumdadır. Adanmıs kişi maddi platformda değil, Krşna'da 
yasar. Tanrının kutsal ismi i le Tanrı arasında fark yoktur, bu bakımdan, 
adanmıs kişi Hare Krşna'yı z ikrettiği zaman Krşna ve Onun dahi l i  
kudret i  kulun d i l inde danseder. Bu kişi , Krsna'ya yiyecek sunduğu 
zaman Krsna bu sunuyu doğrudan doğruya kabul eder ve adanmış 
kişi Onun artıklarını yiyerek Krşnalaşır. Bu hizmetle meşgul olmayanlar 
bunun nası l  olduğunu anlayamazlar, halbuk i bu yöntem, gerek 
Bagavad,giw'da gerekse d iğer Vedik l i teratürlerinde öneri len bir  
yöntemdir. 

9 
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atluı cit.tam samadlıatuıiı 
na saknosi nUcyi st.hiram 

abhyiisa,yogena tat.o 
miim icchiipcum danafıjaya 

atha-eğer, öyleyse ; ciccam-akıl ;  samadlıiitum-sabitleştirmeye; 
na-d e ğ i l ;  saknoşi-mukted i rsin ;  mayi-Benim üzerimde ;  
sthiram-sarsılmadan; abhyiisa--yogena-adanmış hizmette bulunarak; 
tatalı-sonra; miim-Bana; icchii-arzu; iiptum--ulaşma; danam, 
jaya-Ey servetler fatihi, Arjuna. 
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CEVİRİ  
Ey servetler fatihi sevgili Arjuna,  eğer aklını Bende 
sabitlestiremiyorsan, o zaman bakti-yoga ilkelerini izle. Bu yolla 
Bana ulaşma arzun güclenir. 

ACIKLAMA 
Bu dört lükte bakci-yoganın ik.i ayrı yöntemine işaret edi lmektedir. 
Bunlardan birincisi ,  Tanrının Yüce Şahsı Krşr:ıa'ya aşkın bir aşkla 
bağlanmıs k işi leri i lgilendirir. Ve diğerleri de Yüce Şahısa aşkın bir 
aşk la  bağlanmamış kiş i leri i lgil end irir . Bu ik inc i  kategoride 
bulunanların, sonunda Krşna'ya bağlılık mertebesine gelebilmeleri 
icin izlemeleri gereken ceşitl i  şart ve kurallar vardır. 

Bakci-yoga duyu ların arıtı lması yöntemidir. Günümüzdek i  maddi 
var oluş icerisinde duyular duyu tatminiyeti ile meşgul oldukları için 
her zaman ki rl idirler .  Fakat, bakci-yoga uygu lamasıyla bu duyular 
arıt ı labi l ir ve arınmış ha ldeki bu duyular Yüce Tanrı ile doğrudan 
doğnıya i liski kurabil irler. Bu maddi var oluş içinde bir patrona hizmet 
edebil iriz, fakat bu hizmeti gercek bir askla yapmayız. Sadece para 
kazanmak icin hizmet ederiz. Ve patronumuz da bize aşık deği ldir, o 
da bizden hizmet bekler ve bize para öder. Bu bakımdan, bu i lişkide 
herhangibir a sk söz konusu değild ir. Fakat, manevi yaşamdaki kişi 
saf ask mertebesine ulasma lıdır. Bu ask mertebesine ise , mevcut 
Juyuİarla yapılan adanını� hizmet vasıtasıyla ulaşılır. 

Bu Tanrı aşkı herkesin kalhinde uyumaktadır. Ve Tanrı aşkı çeşitli 
yol lardan tezahür eder, fakat maddi birliktelik tarafından kirletilir. 
Bundan dolayı kalp, ırnıddi hi rliktelikten arıtılmalı ve uyku halinde 
hulunan hu Joğa l Tanrı a�kı  uyandırılmalıdır. Bütün yöntem bundan 
ibarettir . 

Bakci-yoganın ıs lah ed ici ilke lerini uygulamak icin kişi uzman bir 
mürşidin rehberliği altında hazı ilkeleri uygulamalıdır. Bunlar; sabah 
erken kalkmak, yıkanmak , tapınağa girip dua etmek ve Hare Krşr:ıa'yı 
zikretmek, Mürtiye sunmak icin çicek toplamak, yine Mürtiye sunmak 
i c in yemek yapmak, /Jrasadam yemek gibi faal iyetlerd ir. K işinin 
uygulaması gereken cesitli sart ve kurallar vardır. Ve kişi, Bagavad-gitii 
ve Srimad-Bagaıı.1acam'ı adanmış kul lardan dinlemelidir. Bu uygulama, 
kisinin Tanrı aşkı mertebesine yükselmesine yardımcı olur, ve. kişi , 
Tanrının ruhsal krallığına girme yolunda emin adımlarla i lerler. Ustad 
bir mürşidin rehberliği altında şart ve kurallarına göre uygulanan bu 
bakci-yoga uygulaması, kişiyi kesinlikle Tanrı aşkı mertebesine yükseltir. 
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abhyiise 'py asanwrtho 'si 
mac�kalma�paramo batııi 

mad�archam api kam1iini 
kımıan siddhim aviipsyasi 
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abhyiise-uygulamada; api-bile; asamartluıJı-yapamaz; asi-sensin; 
mar�karma-Benim calışmam; parnmah-adanmış; lxıva-ol ;  mat� 
artham- Be n i m  a ş k ı m a ;  api-bile; karm ii n i--calışma; 
kıırvan-uygu la yan ;  siddhim-mükemmellik; atıiipsyas i-eldc 
edeceksin. 

CEVİRİ 
Eğer bakti-yoganın ilkelerini .uygulayamazsan, sadece Benim icin 
calışmayı dene ; cünkü Benim için cal ışarak mükemmellik 
mertebesine yükselirsin. 

ACIKLAMA 
Manevi öğretmenin rehberfiği altında bakti�yoganın ıslah edici 
ilkelerini uygulayamıyan kişiler bile Yüce Tanrı için çal ışarak bu 
mükemmellik mertebesine ulasabilirler. Onbirinci Bölümün ellibesinci 
maddesinde (dörtlüğünde )  ·bu çal ışmanın nasıl yapılacağı ·izah 
edilmişti .  Kişi, Krşı:ıa şuuru propagandasına sempatiyle bakmalıdır. 
Krşı:ıa şuurunu yaymakla meşgul olan birçok adanmış kul vardır ve 
bunların yardıma ihtiyaçları vardır. Onun için, kişi eğer bakti�yoganın 
ıslah edici ilkelerini uygulayamıyorsa, o zaman Krşı:ıa şuurunu yaymak 
için yapılan çal ışmalara katkıda bulunabilir. Her girişim, toprak, 
kapital, organizasyon ve iş gücü gerektirir.Tıpkı, tic�et yapan birisinin 
bir yere, bir kapitale, iş gücüne ve genişleti lecek bir organizasyona 
ihtiyacı olması gibi, aynı şey Krşı:ıa'ya hizmet etmek için de gereklidir. 
Tek fark, materyalist kişilerin kendi duyularını tatmin etmek için 
çalışmalarıdır. Bununla beraber, aynı çalışma Krşı:ıa'yı tatmin etmek 
için de yapılabilir ve o zaman ruhsal bir faaliyete dönüşür. Eğer 
kişinin yeterli parası varsa, Krşı:ıa şuurunu yaymak amacıyla bir büro, 
veya bir tapınak yaptırabilir. Veya kitapların yayınlanmasına yardımcı 
olabilir. KfŞQa'ya hizmet etmek için çeşitli faaliyet alanlan vardır ve 
kişi bu faaliyetlere ilgi duymalıdır. Kişi, eğer faaliyetlerinin sonuçlarını 
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feda edemiyorsa, aynı kişi, KrşDa şuurunun yayılmasına katkıda 
bulunabilir .  Krşl).a şuuru için yapılan bu gönüllü hizmet, kişiyi 
mükemmelliğe u laştıran Tanrı aşkında yüce mertebelere yükselmesine 
yardımcı olur. 

1 1  
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athaitad apy aScıkto 'si 
kartwn mad-yogam ıiSritah 

sarva-karma-pala-tyagaın 
tatah kunt yatiirmavan 

arlw--olsa bi le ; erat-bu;  api--de-da; a.saktah-yapamaz; asi-sensin; 
kanıım-uygu l amaya ; mat- Bana ;  yogam-adanmış hizmet ;  
Zisrirah-sığınmak; sa  rv  a - k a r m  a- bü tün fa a 1 i y e r l e r i n ;  
pa/a-sonuc ların; r:vligcım-feragat; rarah-sonra; kunt-yap;  yata
arnw-�ıiln-kend inde.  

CEVİRİ 
Eğer Benim suurumla da calısamıyorsan, o zaman, çalışmanın bütün 
sonuclarından vazgecmis gibi hareket etmeye ve kendinde olmaya 
calıs. 

ACI KLAMA 
Kis i ,  sosya l ,  a i l l' v i ,  veya Ji;1İ görü s ler inden dolayı ,  veya diğer 
l'nge l lerden Jnlayı  Krsna suurunda yapılan faal iyet lere sempati 
duymayah i l ir .  Kis i ,  eğer kendis ini Krsna suurundak i faa l iyetlere 
doğrudan dtığruya h;.ığlarsa ;.ıilc fertlerinden tepki görebi l ir, veya başka 
zorluklarla kar�ı lasahi l ir . Bu gibi sonınları olan kisi lere, faaliyetlerinin 
snnuc la rını iyi h ir  am;.ıc i c in feda etmeleri önerilir .  Bunun nasıl 
yapı lacağı i se \'edik kural lar tarafından izah edilir. Vedalar'da birçok 
fedakarl ık he r imlemeleri  ve /nınyanın özel işlevleri , veya k işinin 
gecmiste yapmıs nlJuğu hir hareket in sonucunun katı l ımıyla yapılan 
özel ca l ı şma betimlemeleri vardır .  Bu cal ısmaları yapan kişi yavaş 
yavaş bi lgi durumuna yükse l ir. Krş11a şuurundaki faaliyetlere ilgi 
duymayanların bile, faal iyetlerinin zorlukla kazandıkları sonuçlarını 
hastane ve bazı sosyal kurum lara bağışladıkları da görülür. Burada, 
bu gibi bağıs larda  bu lunu lması da öneri lmektedir, cünkü kişinin, 
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faal iyetlerinin meyve lerinden vazgecmesi aklının aı ınmasına yardımc ı  
olur v e  k i ş i ,  ar ınmış  b ir  a k ı l l a  Krsna suunınu anl ı yabi l i r .  Tabi i  k i ,  
Krşna suuru b irbaska d ene y i me bağ ı m l ı  deği ld ir ,  cünkü Krsna 
suurunun kend is i  k i s in in ak l ın ı ar t t ı r ı r ;  fakat eğer Krsna suurunun 
kabul ed i lmesine engel uLm seyler varsa, k is i n zaman hareketlerinin 
� Jnuclarından vazgecmeye cal ısabi l ir. &ı bakımdan, kisi , Yüce Tanrıya 
aJanmıs hizmet verme rlatfrırmuna yükselebilsin diye, k isinin yart ığı 
snsya l hizmet ,  kamu hizmeti ,  vatan hizmet i ,  v;ı tan icin fcd;ıkarlıkta 
hılunul ımısı ,  vs. gibi hizmetler de kabul edil ir .  Bagm1ıul-girı"i 'da ( 1 8 .46) 
hı kunuda su n lar bc l i r t i lmist i r :  yil tİ.ıh fmwmirr hürilnilm: kis i ,  eğer 
yüce b i r  amac i c i n  fcd;ıkarl ıkta bulunmak isterse , bu yüce am;ıc ın 
Krsna olduğunu bi lmese b i le ,  fcd;ıkarl ık  yi"mtemiylc Krsna 'nın  yüce 
-;eber nldu�'lınu yavas yavas anlayacaktır. 

1 2  
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sn:yc ı hijıi:i.ıwm ahhyii.sc'ij 
ji"1iiııiid dhyc'inmiı visisyate 

dhyaııı'it kmma-pala-työ.gm · 
tyı'igc'.ic cc'.intir anancaram 

srt?yah- d a h a ı y ı ;  h i- k e s i n l i k l e ;  jıWnam-bilgi; 
abhya.sı'ir-uygu l a madan;  jılı'inı'ir-bi lg iden;  dlıyc'.inam-meditasyon; 
{ıisisyare-d aha i y i olduğu d üsün ü l ü r ;  dlıyc'.inı'it-meditasyondan; 
kamuı-pala-cyc'.igah-meyvesel faal iyetlerin sonuclarının feda edilmesi ; 
cyc'.igiic-bu feragatla;  sc'.intih-barış; ananraram-sonra . 

CEVİR İ  
Eğer bunu da uygulayamazsan, o zaman bilgi edinmekle meşgul ol. 
Ancak, meditasyon bilgiden daha iyidir, ve hareketin meyvelerinin 
feda edilmesi de meditasyondan daha iyidir, cünkü kişi bu feragatla 
akli huzura kavuşur. 

ACI KLAMA 
Gecen maddelerde bahsedildigi gibi, iki çeşit adanmış hizmet vardır 
ve bunlar: ıslah edici i lkelerin izlenmesi ve Tanrının Yüce Sahsına 
tam b i r  aşk la  bağlanı lmasıdır .  Krşı:ıa şuurunun i lkelerini 
iz�yemeyenlerin bilgi edinmeleri daha iyidir, çünkü kişi bilgi edinerek 
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gercek konumunu anlayabil ir .  Ve bilgi yavaş yavaş med itasyon 
seviyesine yükselir. Meditasyon yapan kişi yavaş yavaş Tanrının Yüce 
Sahs ın ı  anlayab i l i r hale gel ir .  Kişiye kendisinin Tanrı o lduğu 
sacma l ığın ı b i ld iren meditasyon yöntemleri vardır ,  ve adanmış· 
hizmetle mesgul olamıyan kişiye bu tür bir meditasyonla meşgul olması 
terc ih edilir .  Kisi ,  eğer bu yolla mediyasyon yapamıyorsa, o zaman 
Baglwad-gi cö.'nın son bölümünde bulacağımız brahmanlar, ksatıiyalar, 
mis:wlar ve südralar ic in Vedik literatüründe belirlenmiş bazı görevleri 
yerine ge t i rmel id i r . Fakat, kisi her halikarda sonuçlardan, veya 
c a l ışmas ın ın meyve l e r inden vazgec melid i r ,  bu ise kamıanm 
sonucunun iyi bir sebep ic in kullanılması anlamına gel ir . 

Ozetlersek; en yüce kazanca, yani Tanrının Yüce Şahsına ulaşmak 
ic in ik i  yöntem vard ır ;  bunlardan biri tedrici i l erlemedir ,  diğeri ise 
duğrı.ıdan doğruya Tanrıya yöne lme yöntemid ir, ve d iğer yöntem ise, 
kisinin faa liyetlerinin meyvelerinden vazgecmesini gerektirir. Bundan 
snnra k i ş i ,  bi lg i  mertebesine, sonra medi tasyon mertebesine, sonra 
Usti.inruhu i drak etme mertebesine, ve sonra da Tanrının Yüce 
Sahsın ı idrak etme mertebesine yüksel ir. Kisi, ya adım adım i lerleme 
yi intemiy le h<1reket eJer, ya da doğrudan doğruya Tanrıya giden yolu 
secer . Bu dolaysız yi "'ıntemi uygulamak herkes ic in mümkün değildir; 
hı bakı mdan d l ı l a y l ı  yöntem de iy id i r . Anc<1k ,  bu dört lükten 
, ın Lı s ı l d ı ğ ın a  göre , bu dolay l ı  yöntem A rjuna 'ya tavs iye  
edi lmemekted ir, cünkü o zaten Yüce Tanrıya sevgiyle adanmıs hizmet 
ve rme mcrteksinded ir .  8u mertebede olm<1yanlar, feragat, hi lgi , 
med itasynn, Usti'ıım ıh ve Brahman idraki yi ıntemlcrini izlemelid irler.  
Fcıb t ,  1 i t 1g. ı ı · . ıd-girt1 'da dn laysız yöntem vurgu lanmakta ve herkesin 
dl  ıLı y s ı z  yi 1ntemi  uygu layarak Tanrının  Yüce Sahsı Krsna'ya teslim 
l ı l ırnı-;ı t c ıvsiye edi lmcktedir . 
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wl ı "c.'SCt'i sanıa-bücö.niiın 
nwi crah karıma eva ccı 

nirn1llmo nirahaiıkarah 
sama-duhkha-sukhah ksami 
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santuş�h satatam yogJ 
yatatrrui drdha-ni5cayah 

mayy arpitrı-mano-buddhir 
yo mad-baktah sa me priyah 
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advesra-haset etmeyen; sarva-büwnam-bütün canlı varlıklara karşı; 
maitrah--dostca; karu nah-kibar ;  eva-kes inl ikle ;  ca--de-da ; 
nirmamah-sahiplenme duygusu olmaksuın; nirahankarah-sahte nefs 
olmaksız ın ; sama-esit;  duhkha-rahatsızl ık icerisinde ; sukhah-ve 
mutlulukta; ksami-bağışlayan; sanrusrah-tatinin; satatam----cİaima; 
yogJ-adanmışl ıkla meşgul kişi ; yaca-atrrıa-benl iğini kontrol 
edebi len; drdlw-niscayah-kararlılıkla; may i-Bana; arpita-meşgul; 
manah-akı l ;  bııddJıih-ve zeka ; yah-yapan; mac-baktah-kulum; 
sah--o; m�-Bana; priytıh-sevgili. 

CEVİRİ  
Kimseye haset etmeyen ve bütün canlı varl ıkların dostu olan, 
sahiplenme duygusundan ve sahte nefisten özgür olan, mutluluğu 
da rahatsızlığı da esit olarak kabul eden, hoşgörülü olan, daima 
tatminkar olan, kendisini kontrol eden ve aklı ve zekası Bende 
sabitlesmis olarak kararl ılık icerisinde adanmıs hizmetle meşgul 
olan adanmıs kulum Benim icin cok değerlidir. 

ACIKLAMA 
Tanrı , y ine ;ıJanml::' saf hi�met konusunda adanmış saf kulun 
nitel ikler in i  hu iki di irt lükte hetimlemektedir .  Adanmıs saf bir kul 
her ne durumd<ı ulursa ulsun ne rahats ı z l ık  duyar,  ne ki�seye haset 
eder ,  ne de d iismanına d t'ı sman olur .  Ciinkü o, "Gecmişte yapmış 
c ılduırı.ı ın ki itü liik lcre h i r  terk i l l larak hu k isi benim düsmanım olarak 
hareket  ed iyl lf , \ lnun i c in ,  hundan sibyet edeceğime basıma geleni 
ceker im" d iye dtistinür. \rinııul-lkigıwacam 'da ( l 0. 1 4 .8 )  bu konuda 
::-1 ın lar bel i rt i l i r: rur re ' 1 1ı ıkmııfıli1i1 s ı ısamiksanwııo bw"'ıjana cvı:lcma-krtiiıiı 
t •i/1Zik..1nı.  Ad<ı n ınl::' ku l  her  ne zaman b i r  zor luk ,  veya rahats ı z l ık la  
ka r s ı la s ı rs;.ı , hunun Tanr ın ın h ir  rahmeti  o lduğunu düsünür. V e  
"C iecmiste  yarın ı s  ( ı lduğum ki ıtl' ılük ler  yü zünden , şimdi cekmekte 
olduğum hu acı !ardan cı ık daha fazlasını cekmeye layığım. Eğer cekmem 
gereken cezanın hqıs in i  b i rden cekmiyorsa m  bu,  Tanrının bana 
gösterd iği ins<ıftandı r. Tanrın ın Yüce Şahsın ın rahmet iyle bu cezanın 
sadece ufak b i r  hölümünü cek iyoru m " diye düşünür .  Bundan dolayı 
o , b i rcok zor lu koşu llara rağmen daima sessiz, sakin ve sabırl ıdır. 



6 1 8  ÖZGÜN BAGA YAD-GİT A 1 2. 1 5  

Adanmıs bir kul düsmanı d a  dahil olmak üzere herkese kibar davranır. 
Ninnama sözcüğü ,  ·adanmış kulun vücutla ilgili olan sancılara ve 
rahatsızlıklara önem vermediğini belirtir, çünkü bu kişi kendisinin 
maddi bir vücut olmadığını cok iyi bilir. O, kendisini vücudu i le 
tanımlamaz; bundan dolayı sahte nefs kavramından kurtulmuştur ve 
mutluluğu da rahatsızlığı da eşit karşılar. Hoşgörülüdür ve Tanrının 
lütfuyla gelen herşeyle tatmin olur. Büyük zorluklara katlanarak birşey 
elde etmek icin fazla bir gayret göstermez, onun için daima neşelidir. 
O, mükemmel bir mistiktir, çünkü mürşidinden almış olduğu bilgide 
sabitleşmiştir ve duyuları kontrol altında olduğu için kararlıdır. Nafile 
tartışmalara dalmaz, çünkü adanmış hizmette gösterdiği kararlı lıktan 
onu hiçkimse cayd ıramaz . Krşna'nın ebedi Tanrı olduğunun tam 
hil incindedir, onun icin kimse onu rahatsız edemez. Bütün bu 
nitelikler, onun aklını .ve zekasını tamamiyle Yüce Tanrı üzerinde 
sahitleştirmesini mümkün kılar. Böylesine bir adanmışlık standardına 
cok nadir raslanır, fakat adanmıs kul, adanmıs hizmetin ıslah edici 
ilkelerini izleyerek bu mertebeye yükselebilir. Dahası , Tanrının 
dediğine göre, böylesine adanmış bir kul Onun sevgili kuludur, çünkü 
tam Krşna şuuruyla yapılan faaliyetler Tanrıyı her zaman memnun 
eder. 
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yasman nodvijate loko 
lokan nodvijate ca yah 

harşamarşa-bayodvegair 
mukto ya� sa ca me priyah 

yasrruü-kimden; na-asla; udvijate-tahrik olmuş; loka�-halk; 
lok.at-halktan; na-asla ;  udvijate-rahatsız olan; ca-de-da; 
yah-yapan; harşa-mutluluktan; amarşa-rahatsızlık; baya-korku; 
udvegaih-ve endişe; mukta�-özgür; yah-kim; ��herkes;  ca-de
da; me-Bana; priyah-çok sevgili . 

CEVİRİ 
Hiçkimseyi zor duruma düŞürmeyen ve hiçkimse tarafından 
rahatsız edilemiyen, mutlulukta ve rahatsızlıkta, korku ve endişe 
anında dengeli olabilen kişi Benim için çok değerlidir. 
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ACI KLAMA 
Adanmıs ku lun n i te l ik ler i  i leride anlat ı lacakt ı r. Adanmıs ku l ,  
hickimse.y i zorluğa, endişeye , korkuya, veya tatminsizl iğe düşi·; rmez. 
Adanmıs kul herkese karsı cok kibar olduğu icin diğerlerini end iseye 
düsürecek hirsey yapmaz. Aynı zamanda, eğer diğerleri nnu korkunnay;:ı 
calısırlarsa o hundan rahatsız olmaz. Bu kul, Tanrının lütfuyla öylesine 
deneyiml id ir  k i ,  hichir harici rahatsızl ıktan rahatsız olmaz. Aslında, 
cıdanmış  k isi  daima Krsna suuruyla dolu olduğu icin ve adanmış 
hizmet le  mesgul o lduğu ic in hu gibi madd i kosu l la r  nnu rahatsız 
etmez. Genel olarak, materyalistler duyu ve vücutlarını tatmin edecek 
birsey bu lduk ları zaman mutlu olurlar, fakat diğerlerinin de <ıynı 
amada kendisinin sahip olmadığı birseye sahip olduk larını gfüünce 
i·ızü l i.i r ve haset ederler. Bu gibi  kişi ler, düsmanlarından misi l leme 
bek lemekten korku ic inde y <ıs <ı r lar  ve h i r  is i  hasarama yınca 
karamsar l ığ<ı kapı l ır lar .  i ste hii tün hu rahats ız l ık l<ıra askın l ı lan h ir  
kul ,  Krsn<ı icin cok değerlidir. 

1 6  
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aruıpeksah sııcir daksa 
udzisino gata-vyachah 

sarviirambha-paricyiigi 
yo nwd-bakrah sa me frriyah 

aıwpeksah- t a  r a f  s ı z ; sııcih- s a f ;  daksah-uzman; 
ıuÜisinah-umursamıyan; gaw-vyathah-bütün rahats ızl ık lard<ın özgür 
o l a n ;  sarva-iirambha-bütün gayret ler in ;  pari cyiigi-vazgecmiş; 
yah-her  k i m  yaparsa ;  mar-bakrah-adanm ı ş  ku lum ;  sah--o; 
me-Bana ;  priyah---<:ok sevgi l i .  

CEVİR İ 
Faaliyetlerinin olağan seyrine bağımlı olmayan, saf ve becerikli 
olan, umursamıyan, bütün ac ılardan özgür olan ve bir sonuca 
varmak icin cabalamıyan kisi, Benim icin cok değerlidir. 

ACIKLAMA 
Adanmış bir kula para teklif edi lebilir, fakat o, bu parayı elde etmek 
icin cabalamamalıdır. Eğer, Tanrının lütfuyla para kendiliğinden 
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gel irse adanmış bir kul bundan tahrik olmaz. Adanmış bir kul günde 
en az iki  kere y ıkanır ve adanmış hizmette bulunmak iç in sabah 
erken kalkar . Böylece hem icini hem de dışını temiz tutar. Adanmış 
l> ir k u l  her  zaman beceriklidir, cünkü o, yaşamdaki tüm faaliyetlerin 
i 1zünü,  esas ı n ı b i l i r  ve otoriteli kutsal metinlere inanır. Adanmıs bir 
kul he l l i  bir gurubun tarafını asla tutmaz ve bundan dolayı hicbi�şeyi 
umur�amaz. O hicbir acı duymaz, cünkü o, tüm sıfatlardan özgürdür, 
kendi  vl'ı cudunun bir  sıfat olduğunu bildiği ic in vücutsal acılardan 
i \zgürd ü r .  Adanmıs saf bir ku l). adanmış hizmetin i lkelerine aykırı 
b i rsey  i c in gayret göstermez . Orneğin, büyük bir bina inşa etmek 
büyük b i r  ene rj i gerekt i r i r  ve eğer bu is onun adanmış hizmette 
i l erlemesini sağlamıyacaba o isi yarmaz. Tanrı icin bir rarınak insa 
ede b i l i r  ve bunun ic in  b i rccık zrıhmetlere katlanabi lir, fakat kendisi 
icin hüyük bir bina ima erı�cz . 
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l ld \C IC "I ( İ lld kıl )  lk.�d ( İ 

\l ı /ı/ııt \ 1 1  /ı/ı, l-/  it ııi C)'tl,rj 
/ıc ıkc iııııl ı ı  \'c ı /ı sıı ı1 1L' /ni\·ıı/ı 

\ ı ılı-y<1 1'<m ; ı ıc ı-;ı s Lı ; /ın,·c ı ri-zevk a l ı r ;  11<1-asLı ; dı ıesri-l'ı zi 'ı lcn ;  
ı ıı ı - ;ı � Lı ; '"L·c ı ri- y a k ı n a  n ;  ıu.ı- a s l a ;  hiııbmi-cırzutu;  
, 1 1 /1/ı ı ı-h<ı y ı r l ı n ın ; c ı , ı ıfılı c ı-ve ha y ı rs ı z ın ; / ıı ııic\·cl.gi-vazgecmis; bcıkci
n ı ,/ ı ı- ;ı d "  n m ı '  k u l ;  ,·c ıh- y  a r <ı n ;  ,ıı/ı-ı ıd u r ;  ııı e-B:.ın:.ı; 
pm t1 /ı-�e q�i l i . 

CEVİRİ  
Ne sevinen ne de  üzü len ,  ne yakı nan ne de a rz u layan , ve hem 
h ayır l ı  hem de hay ırsız seylerden vazgecen adanmıs ku l  Benim 
icin cok değerl idir. 

ACI KLAMA 
AJanmı.; saf  bi r  k u l ,  ınaJJi bz:.ınc ve kayıptan ne mutlu olur ne de 
rahat� ı z  l ı l u r ;  l l , ne h i r  l ığul ve ycı mürid sahibi olmayı bekler, ne de 
h ı n l a r;.ı ' a h i r  l ı l a m d yı nca  rah ats ız olur. Eğer cok sevdiği birşeyi 
kay bederse hından y a k ın maz .  A ynı sekilde , eğer arzu ladığı birşeyi 
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elde edemezse bundan rahatsız olmaz. O, herçeşit hayırlı , hayırsız ve 
günah olan faal iyetlere karşı askındır. O, Yüce Tanrıyı tatmin etmek 
icin her cesit riske girmeye hazırdır. Açianmıs hizmetin icra edilmesi 
acısından hicbirşey ona engel olamaz. işte böylesine adanmış bir kul 
Krsna icin cok değerlidir. 
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Stınwh Sil trmı Ct1 nıitrt' ca 
tmha miiniipanıiiıwyıoh 

\İ CO Si ld-SU khd-dıı/ıkht.'SI l 
St l l11dh st1 11g(HJİ{ 1dljicah 

r ı ı l\'t1 -niıulii -s rı ırir maııni 
.�t ın rwrı ı ı·t'nt1 kt'ndL· i r  

t 1 ı ı ikett 1 lı sthirn-nwtir 
ht1kti;ııtl11 n1t.• priyıu lltırtılı 

Stoıı, ı/ı-ı.>it ; \ t 1 trt 1 ı ı-----;._h°ı smana;  ct1---Jc-da;  nıi rre-----;._losta ;  cll--<le-da ;  
tt 1tlı<l-i ı y 1 c y s c ; ıııtl ı ıu- s c  re f t  c ;  dfwmilnı:ıyuh-vc s c r c f  s i z l i k  t e ;  
.\İfd - s ı  ığu  k t a ; ı ıs ı ı t 1-s ı c a k ;  s ı ı/Jıt1-ınut !u luk ; d ı ı  h k hc rn-vc 
rahats ı z l ı k ;  \ tOı ıt1/ı-----;._lcngcl i ; ,,nıg,H 1 ı ı •t1ıjir,ı/ı-hCı tC ın hirl iktc l i k lc rJcn 
i ızgti r ;  r ı ı / :vı 1-c-.. i t ;  ı ı ı ı ıdtl-k cpazc l i  k;  s r ı ı rilı-siihrct ;  nwıı ı ı i-scss iz ;  
\t 1 1 ı r ı ı , rt 1 iı - r a  t m i n k  a r ;  wıı t 1  kernıci r-hcrscy  l e ;  ı ınikewlı--\:vsizl ik ;  
\ Ch ırt 1-q r İ t  l e -.  m İ :-- ; ı ı ı t 1 r i/ı-bı r a  r 1 ı l ı k ;  hllkti-11uln-adanmısl ı k la 
ıncsgu l ;  l l l L'- l tma ; / ıriı· ı 1 /ı-scvgi l i ;  ı ıtmı /ı-aJam. 

. 

CEVIR İ 
Dostuna ve düsmanına karsı esit olan, serefte ve serefsi z l ikte, 
s ıcakta ve soğ�kta ,  mut lu lukta ve rahatsı zl ıkta ,  

.
söhrette ve 

kepazelikte dengesini koruyan, kirletici birlikteliklerden daima 
özgür olan, her zaman sessiz ve herseyden tatmin olan, herhangibir 
ikamet yeri aramıyan, bilgide sabitlesmis olan ve adanmıs hizmetle 
mesgul olan kisi Benim icin cok değerlidir. 
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ACIKLAMA 
Adanmıs k is i  her türlü kötü birl iktel ik lerden uzakt ır .  Birisi bazen 
övü lür b�ze de yeri l i r ;  bu eği l im insan torhımunun yarısında vardır .  
Fakat adanmış bir kul ,  yapmacık bir söhrete ve kerazcliğe, mutluluğa 
ve rahatsızl ığa daima aşkınd ır .  O cok sabırl ıd ır .  O, Krsna i le  i lg i l i  
konu lardan baska h irşey konusmaz ve bundan dolayı sessiz kal ır .  
Sess i z l iğ in anlamı ,  k i � in in hic  konusmaması anlamına ge lmez ; 
sessiz l iğin anlamı , k is inin bosbnğazl ık edir sacmalamamasıdır .  Kisi 
sadece esasi olan konuları knnusma lıdır  ve · adanmıs bir kul ic in 
h ınusu lacak en esas l ı  kımu Yüce Tanrıdır .  Adanmıs bir kul  her 
hbu lJa mutludur; o bazen wk lezzetli yemekler Je yiychi l ir ve bazen 
l--unu bulamıyabi l ir ,  fakat tatmin olur. O herhangibir ev Je aramaz. 
Bazen b i r  ağacın alt ında yasar ve bazen de konforlu hir evde yasar, 
fakat hınuı1 cazibesine karılmaz. Ona sahi tlesmiş derler, cünkü o, 
bi lg i  ve karar l ı l ıkta sahit lesınist ir .  Adanmıs hir kulun nite l iklerini 
tasvir ederken bazı tekrarlarda hulurnnus olabil iriz, fakat bu tekrarlama, 
aJanmb h i r  kulun _hu nite l iklere s�hir olmasının gerek l i l iğini 
vurgu lamak ic indir .  iy i  nitelik lere sahip olmayan hir is i  adanmış bir 
kul haline ge lemez. Harc1t1 ahhakcasya kııcn malwd-gıınah : adanmamıs 
l--eserlerin i y i  nite l ik ler i  yoktur.  Kişi, eğer adanmış hir kul olarak 
l-- i l inmek ist iyorsa, o zaman iyi nitel ikler ge l istirmel idir. Tabi i  ki 
hickimse kendis ini zorlayarak bu iy i  nitel ikleri gelişt iremez, fakat 
Krsna suuru ve adanmış hizmetle meşgul olmak, k işinin hu nitel ikleri 
kendi l iğinden geliştirmesine yardımcı olur. 
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ye tu darrruimrcam idam 
yachokcam paryupasac.e 

sraddadhanii mat-parama 
bakuıs te ' tiva me priyah 

ye-yapan; ru-fakat;  darma--dlnin; amrram-nektar; idam-bu; 
yatha-darak ;  u k ram-ded i ;  paryupasac.e-tamamen meşgul ;  
S"raddadhaniih-imanl a ;  mar-pararniih-herşey demek olan Yüce 
Tanrıyı kazanırlar; bakuih-adanmış ku l lar; re-onlar; ativa--çok, 
cok; me-Bana; priylih-sevgil i .  
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CEVİRİ 
Bu ölümsüz adanmış hizmet yolunu izleyenler ve kendilerini 
tamamen imanla meşgul edip Beni en yüce kazanç olarak görenler 
Benim icin çok değerlidir. 

ACIKLAMA 
Bu bölümde, ikinci dörtlükte� sonuncuya kadar, yani mayy avesya 
mano ye marn ( "aklını Bende sabitleştir") 'den, ye tu darmamrtam 
idam ( "bu ebedi meşguliyet d ini") 'ne kadar, Yüce Tanrı , Kendisine 
yaklaşmak isteyenlerin izlemeleri gereken aşkın hizmet yolunu 
acıklamıştır. Bu yol Tanrı icin cok değerlidir, ve bu yolla meşgul olan 
kisiler Onun kabulüne mazhar olurlar. Bu bölümün başında Arjuna, 
gayrişahsi Brahman yoluyla meşgu l olanların mı, yoksa Tanrının 
Yüce Şahsına hizmet etmekle meşgul olanların mı daha iyi olduklarını 
sormuş ve Tanrı da, Yüce Tanrıya adanmış hizmetle mesgul olmanın, 
manevi idrak yolunda izlenebilecek en iyi yol olduğunu acıkca beyan 
etmiştir. Birbaşka deyişle, kişinin iyi bir ilişki vasıtsıyla adanmış hizmete 
bağlanabi leceğine ve böylece deha sahibi bir manevi öğretmene 
bağlanarak onun öğretileri doğru ltusunda duymaya ve zikretmeye 
başlayacağına ve adanmış hizmetin ıslah edici i lkelerini imanla ,  
bağlı lıkla ve adanmışlıkla yerine getirerek Tanrının aşkın hizmetiyle 
meşgul olacağına bu bölümde karar veri lmiştir. Bu bölümde bu yol 
tavsiye ed ilmektedir ;  demek ki adanmış hizmet, benlik idraki icin ve 
Tanrının Yüce Şahsına ulaşmak icin izlenilecek yegane mutlak yoldur. 
Bu bölümde anlatı ldığı gibi ,  Yüce Mutlak Hakikatin gayrişahsi 
kavramı ,  sadece k i ş i  benlik idrak ine tes l im oluncaya kadar 
önerilmektedir. Birbaşka deyişle, kişi , adanmış saf bir kulla i l işkiye 
girmed ikce gayrişahs i kavram o kişi icin yararlı  olabi l ir .  Mutlak 
Hakikatin gayrişahsi kavramında kişi meyvesel sonuclar edinmeksizin 
calısır ve ruh ve maddeyi anlaması icin ihtiyacı olan bilgiyi edinir ve 
med itasyon yapar. Kisi ,  adanmış saf bir kul la i l i şki kurmadıkça bu 
gerek lidir . Kisi ,  eğer adanmış saf hizmette Krşna şuuruyla meşgul 
olmayı arzulamaya başlarsa, o zaman manevi idrak yolunda adım 
adım i lerlemesine gerek kalmaz. Bagavad�gita'nın ortasında bulunan 
alt ı  bölümde izah edi ld iği gibi adanmış hizmet daha uygun bir  
yöntemdir .  Bu yoldaki kişinin, ruhunu ve vücudunu bir arada 
tutabilmesi icin gereksinim duyduğu maddeleri elde etmek bakımından 
end işe duymasına da gerek yoktur, çünkü bu yoldaki k işiye gerekl i  
olan herşey Tanrının lütfuyla temin edilir. 
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Adanmış Hizmet konusunda S1imad Bagavad-gica'nın Onikinci Bölüm 
Baktivedanta Acıklamaları burada sona ermiştir. 



ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Doğa, Hoşlanıcı ve Şuur 

1 
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arjuna uvaca 
prakrtim puruşam caiva 

kşetram ksetra-jfıam eva ca 
etad veditum icchami 

jnanam jfıeyam ca kesava 

sri-bagavan uvaca 
idam sariram kaunteya 

kşetram ity abhidhiyate 
etad yo vetti tam prahuh 

ksetra-jfıa iti tad-vidah 

arjunah uvaca-A rj u n a  ş ö y l e  d e d i ;  prakrtim--doğa; 
puruşam-hoşlanıc ı ;  ca-de-da ;  eva-kesinl ikle;  kşetram-alan; 
ksetra-jfıam-alanı bilen; eva-kesinlikle; ca--<le-da; etat-bütün bu; 
veditum-anlarnayı ;  icchami--<lilerirrı; jnanam-bilgi ; jfıeyam-bilgi 
nesnesi ;  ca--<le-da; kesava-Ey Krşr:ıa ; sri-bagavan uvaca-Tanrının 

625 
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Şahsı şöyle dedi; idam-bu;  smiram-vücut; kaımteya-Ey Kunti 'nin 
oğlu ; kşerram-alan; i t i-böylece; abhidhiyate-deni r ;  etar-bu ; 
yah-yapan; verri-bi l ir; tam-o; prahııh-<lenir; kserra-jnah-alanı 
bi len; i r i-böylece; tar-vidalı-bunu bi lenler tarafından. 

CEVİRİ 
Arjuna şöyle dedi : Ey sevgili. Krşna, prakrtiyi (doğayı) , puruşayı 
(hoşlanıcıyı) ,  alanı ve bu alanı bileni, bilgiyi ve bilginin hedefini 
bilmek istiyorum. 
Ve Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi :· Ey Kunti 'nin oğlu, bu vücut 
bir alandır ve bu vücudu bilen, alanı bilen kişidir. 

ACIKLAMA 
Arjuna burada doğanın, hoşlanıcının, alanın ve bu alanı bi lenin, 
bi lginin ve b ilginin amacının ne olduğunu araştırmaktadır. Krşna ise 
bu soruya cevap olarak, vücudun bir alan olduğunu ve bu vücudu 
bi lenin, alanı bilen k işi olduğunu söylemektedir. Vücut, koşullanmış 
ruh için bir faaliyet alanıdır. Maddi yaşam kapanına düşen koşullanmış 
ruh doğaya hükmetmek ister ve doğaya hükmediş kapasitesine göre 
belli bir  faal iyet a lanına sahip olur. Bu faaliyet alanı ise vücuttur. 
Nedir bu vücut ?  Vücut duyulardan ibarettir. Koşul lanmış ruh 
duyuların ı tatmin etmek ister ve bu duyusal tatminiyetten hoşlanış 
kapasitesine göre bel l i  bir vücuda, yani faaliyet alanına sahip olur. 
Bundan dolayı vücuda, ksetra, yani koşul lanmış ruhun faaliyet alanı 
denir. Kendisini vücuduyla tanımlamayan k işi a lanı bi len k işidir. 
A lan ve a lanı bi len kisi ile vücut ve vücudu bilen kisi arasında bir 
fark olmadığını anlamak o kadar zor birşey değildir: Bebekl ikten 
yaşlıl ığa kadar sürekli olarak değişen vücudun icinde aynı kişi olarak 
kaldığını bilen herkes bunu kolayl ıkla anlayabilir. Bunun bilincinde 
olanlar, faal iyet a lan ın ı  bilenler i le faal iyet alanı arasındaki farkı 
kolaylıkla anlayabilirler. Maddi dünyada yaşamakta olan koşul lanmıs 
ruh, böylece kendisinin vücudundan farkl ı  olduğunu anlayabi l ir .  
Başlangıçta betimlendiği gibi ,  ( dehino 'smin ) canlı varl ık bir vücut 
icindedir ve o vücut çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten gencliğe 
ve gençlikten yaşlıl ığa doğru bir değişim geçirir ve vücudun sahibi, 
vücudunun bir değişim içerisinde olduğunu bi lir. Vücudun sahibine 
kşerra-jfıa denir. Ve bu kşetra-jiıa, bazen kendisinin mutlu olduğunu, 
erkek olduğunu, kadın olduğunu, köpek olduğunu, veya kedi olduğunu 
zanneder. As l ınd a  bütün bunlar vücutsal tanımlamalardır .  Ve 
vücudun içerisinde yaşıyan canlı varlık, vücudundan farkl ıd ır. Benim 
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giys i lerim, vs .  g ib i  tanımlamalar yapmakla beraber kul land ığımız 
eşyalardan fark l ı  olduğumuzu b i l i r i z .  Aynı  şek i lde ,  bazen ,  
vücudumuzdan farkl ı  olduğumuzu da düşünürüz. Bir vücut sahibi 
olan herkes bir kşetra-jnadır, yani faaliyet alanını bilen kişidir ve 
vücut bir kşetradır, yani faaliyet alanının kendisidir. 

Vücudu bilen kişi (canl ı  varlık) ve Onun Yüce Tanrıy ı  anlama 
konumu Bagavad-gita'nın ilk altı bölümünde acıklanmışt ı .  Bagavad
gita'nın Alt ıncı Bölümünden Onüçüncü Bölümüne kadar olan 
kısımda ise, Tanrının Yüce Sahsı ve adanmıs hizmetle i liskili olarak 
bireysel ruh ile Üstünruh ara5ındaki i lişki anl�tılmıştı .  T aı�rının Yüce 
Şahsının üstün konumu ile bireysel ruhun ikinci derecedeki konumu 
bu bölümlerde acık olarak izah edilmisti. Canlılar, bütün kosullarda 
ikinici derecede yer almalarına rağme� unutkanl ıkları yüzünden acı 
ceker ler .  Canl ı  var l ıklar erdemli  faa l i yet ler le  ayd ın lanınca ,  
hastalandıkları zaman, paraya ihtiyaçları olduğu zaman, bilgi aradıkları 
zaman ve araştırıcı bir yapıda oldukları zaman çeşit l i  kapasiteleriyle 
Tanrıya yak laşırlar. Bu Onücüncü Bölümden başlayarak canlın ın 
maddi doğayla nasıl bir araya geldiği, çeşitli meyvesel faaliyet yöntemleri 
vasıtasıyla kişinin Tanrı tarafından maddi dünyadan nasıl kurtarıldığı , 
nası l  bi lgi sahibi olunacağı ve adanmış hizmetin nasıl yerine getirileceği 
güzel  bir şeki lde izah edilmektedir. Vücudundan tamamiyle farkl ı bir 
yapıda olmasına rağmen, canlı varlığın maddi vücut ile nasıl bir araya 
geldiği de burada izah edilmektedir. 

3 
em � -ırr � � �  
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kşetra-jiiam capi marn viddhi 
sarva-ksetresu bharata 

ksetra-ksetrajiiayor jiiaruım 
yat ta} ji'ianam matariı mama 

kşetra-jiuım-alanı bilen; ca-<le-da; api-kesinlikle; marn-Beni; 
viddhi-bil ;  sarva-bütün ; kşetreşu-vücutsal alanlarda; bharata-Ey 
Bharata'nın torunu; kşetra-faaliyet a lanı (vücut) ; ksetra-jnayoh-ve 
alan ı  bilen ; jiianam-bilginin; yat-olan; tat-o; jıwnam-bilgi; 
matam-fikir ;  mama-Benim. 
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CEVİRİ  
Ey Bhrata'nın torunu, şunu d·a anlamalısın k i  Ben bütün vücutları 
bilenim. Bu vücudu ve vücudu bileni anlamaya bilgi denir. Benim 
görüşüm budur. 

ACIKLAMA 
Krşı::ıa ve f..rjuna, vücut konusunda ve vücudu bilen hakkında, yani,,.. 
ruh ve  Ustünruh hakkında konuşurlarken üç farkl ı  konuya 
rastlayacağız; bunlar: Tanrı ,  canlı varlık ve maddedir. Her faaliyet 
alanında, yani her . . vücutta iki rukı vardır;  bunlardan biri bireysel 
ruhtur, d iğeri de Ustünruhtur. Ustünruh, Tanrının Yüce Şahsı 
Krşı::ıa'nın tam yayı lımı olduğu için, Krşı::ıa "Ben aynı zamanda bilenim, 
fakat Ben vücut içerisinde yaşayan bireysel bilen değilim. Ben üstün 
bi lenim. Ben her vücutta Paramatma olarak, yani Ustünruh olarak 
bulunurum" demektedir. 

Faaliyet alanı ve bu a lanı bilen hakkındaki konuları Bagavad-gitii 
kapsamı içerisinde detaylarıyla öğrenen kişi bilgiye ulaşabilir. 

Tanrı burada, "Ben, her bireysel vücudun faaliyet alanını bilenim" 
demektedir .  Bireyler, yani canlı varlıklar sadece kendi vücutlarını 
bi lebilirler, fakat d iğer vücutlar hakkında bilgileri yoktur. Bütün 
vücutlarda  Ustünruh olarak bulunan Tanrının Yüce Sahsı bütün 
vücutlar hakkında herşeyi bilir. O, çeşitli vücutlara sahip bütün canlı 
varlıkların vücutlarını bi lir. Vatandas sadece kendi arazisi hakkında 
bilgi sahibidir, fakat hükümdar kendi sarayı hakkında bilgi sahibi 
olmakla beraber bütün vatandaşların sahip bulunduğu arazi ler 
hakkında da bi lg i  sahibidir .  A ynı  şekilde, kişi kendi bireysel 
vücudunun sahibi olabilir, fakat Tanrı bütün vücutların sahibidir. 
Kral, krallığın özgün sahibidir, vatandaş ise ikinci derecedeki sahibidir. 
Aynı şeki lde, Tanrı da bütün vücutların sahibidir. 

Vücut duyulardan ibarettir. Yüce Tanrı ise Hrşikesa'dır, yani 
duyuların kontrolörüdür. Tıpkı, kralın devlet faaliyetinin özgün 
kontrolörü, vatandaşın ise ikinci derecedeki kontrolörü olması gibi, 
Tanrı da duyu ların özgün kontrolörüdür. Tanrı, "Ben aynı zamanda 
bilenim"der.  Bunun anlamı, Onun üstün bil ici olmasıdır; cünkü 
bireysel ruh sadece kendi vücudunu bilir. Bu konu Yedik literat:Üründe 
şöyle belirtilir: 

ksetrani hi sarirani 
· bi jam capi subhasubhe 
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taııi vetti sa yogamw 
tmah ksetra-jii.a ııcyate 

629 

Vücuda ksetrn denir ,  ve vücudun sah i b i  olan, ve hem vücudu,  hem 
de vücud�n sahib in i  b i len Yüce Tanrı vücudun icerisinde bulunur. 
Bundan dolayı Ona , bü tün a lanlar ı  b i len denir.. Faa l i ye t  a lanlar ı  
arasındaki  farklar, b u  faal iyetleri  bHen kişi  v e  faa liyetlerin yüce b i lgini 
söyle anlatı l ır. Vücudun terkib i  hakkındaki mükemmel b i lgi ,  b ireysel 
ruhun terkibi ve Ustünruhun terkibi  Vedi kJiteratüründe jnZıııa olarak 
bi l in ir. Bu ise Krsna'nın fikrid ir.  Ruhu ve Ustü nruhu hem bir  olarak, 
hem de birbir leriı)den ayrı olarak anlamak bi lgid ir .  Faal iyet a lanını 
ve faa l i yet i  bi leni anlamayan kişi  mükemmel bi lgiye sahip değ i ldir .  
K is i ,  prnkrnnin ( d oğanın ) ,  pı ınıscmın ( hoslanı c ın ın ) ,  ve isvaranın 
(doğa yı , veya b i re ysel  ruhu kontro l  eden, veya onlara hükmeden 
bi l irkis i )  konumlarını  an lama l ıJ ır .  Kisi  bu üc ögeyi  farkl ı  kapasi teleri  
icerisinJe birbirine karıstı nnamalıdır .  Ressam, y<ıptığı tablo i le şövaleyi 
b i rbir ine karıst ı rmam<ı l ıd ı r .  Bir fa ;:ı l i yet  a l anı  olan bu maddi dünya 
JuğaJır  ve bund<ın zevk a lan ise canlı v<ırl ıkt ı r ,  ve bunların üzerinde 
aynı zamanda yüce kontrolör olan Tanrının Yüce Sahsı bulunur. Bu 
konu Vedik l iteratüründe ( SH..'CC«.'iwmarn Upanisad 1 .  1 2 ) şöyle anlat ı lı r: 
hokcli/1og:•cırn t)rt.'rİCÔrmn Cll 11WC1 'Lİ f sanıaıiı ('rokcaıiı tri-vidham brahmam 
ertı r .  U c  tane Brahman bvra m ı  vard ır :  fnakrci ,  faa l iyet a lanı  olarak 
Brahmandır ,  ve ji1 ıa ela (b i reysel nıh da) Brahmandır ve maddi doğayı 
kontrol e tmeye c a l ı ş ı r ,  ve bu i k i si n i  kontrol eden ele Brahmancl ı r ,  
fakat O, esas kontrnlördiir .  

Yine bu bölümde izah eJi leccği gibi ,  bu iki bilenden biri yanı labil ir, 
d iğeri  ise yanı l mazd ı r . B i r i  üstün konumdadır ,  d iğer i  ise i k inc i l  
konumdadır .  A l <ını b i len b u  ik i l i y i  b i r  v e  a ynı  olarak anlayan kiş i ,  
" Ben aynı zamanda faa l iyet  a lanını  da bi lenim" d iye burada acıkca 
bel i rten Tanrının Yüce Şahsına ters düşer. Halatı yı lan olarak anlayan 
kiş i  bi lgide deği ld i r. Ceşi t l i  türlerde vücutlar vard ı r  ve bu vücut ların 
ceş i t l i  sahipleri  vard ı r .  Cünkü madd i doğaya hükmedebi l mesi ic in,  
her bireyse l ruhun kend i bireysel kapasitesi vardır. Fakat, Yüce Tanrı 
da kontrolör olarak onların icer is inde bulunur. Burada kul lanı lan ca 
sözcüğü tam vücut sayıs ına iŞaret e tt iğ i  ic in önemlid ir .  Bu ise Srila 
Baladeva Viclyabhüşana'nın fikrid ir .  Krsna, bireysel nıhtan ayrı olarak 
her vücutta Usrünruh olarak bulunur. Ve Krsna burada kesin olarak 
ifade ett iğine göre, Üstünruh,  hem faa l iyet .  �ı İanının hem de s ın ırl ı 
hoslanıcının kontro lörüdür .  
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rat ksetrarn yac ca yadrk ca 
yad-vika1i yatas ca yat 

sa ca yo yat-prabhava5 ca 
tat sanu.1sena me smu 
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tat--0; kşetram-faaliyet alanı ;  yat-ne : ca-de-da; yadrk---olduğu 
g i b i ; ca- d e - d a ;  yar- n e l e r i  o lduğu ; vikari-<leğişimler; 
yatah-neyden ; ca-de-da; yat-ne ; sah-o; ccı-de-da; yah-kim; 
yat- ne l e r i  o lduğu ; prabhavah- i lha ın ; ca-d e -da ; tat-o; 
samüseruı--özetinde; me-Benden; spnt-anla. 

CEVİRİ 
Bu faaliyet alanı ve nasıl oluştuğu, değişimleri, ne zaman üretildiği, 
bu faaliyet alanını bilen kişi ve etkileri hakkında yapacağım 
acıklamaları şimdi dinle lütfen. 

ACIKLAMA 
Tanrı, faaliyet alanını ve bu faa·li yet alanını bileni meşru konumlarında 
betimlemekted ir .  Kiş i ,  vücudunun nas ı l  oluştuğunu, vücudunu 
oluşturan maddeleri ,  vücudunun kimin kontrolü altında olduğunu, 
değişimlerin nasıl meydana geldiğini, değişimlerin nereden geldiğini , 
buna nelerin sebep olduğunu, bu sebeplerin neler olduğunu, bireysel 
ruhun en yüce kazancının ne olduğunu ve bireyse.!. ruhun esas suretinin 
ne olduğunu b ilmelidir .  Kişi ,  bireyse l ruh ile Ustünruh arasındaki 
farkı ,  bunların cesit l i  etkilerini, kudretlerini , vs. de bilmelidir. Kisi ,  
Bagavad-gita'n ı� 

.
doğrudan doğruya Tanrının Yüce Şahsın;n 

sözlerinden oluştuğunu da anlamalıdır. Fakat kiş i ,  Tanrının Yüce 
Şahsının bireysel ruh jiva ile bir ve aynı olmadığını cok iyi bilmelidir. 
Çünkü bu hata, güçlü ile gücsüzü birbirine karıştırmak gibi olur. 
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rsibhih-hikmer  qhih i  hi lgekrden ;  ht1hwlhti- h i r  cnk yol l ardan;  
giram:._h e r i m l e nd i ;  ct1rulohhih- Ved i k  i l a h i l e r  r a r cı fı nd a n ;  
1ıitıidhı.1ih- c e ş i  r 1 i ;  fn·rhıık- c e s i  t 1 i ;  hrt1hnıı1-sıln-t1-V edanra 'n ın ;  
padaih-veciıelcr i le ;  L· tı-dc-Ja; l'rn-kesinl ikk; hı.: t ı ı-ıııı 1ıll1h i/ı-seher 
ve etki i l e ;  1 • ini.sL· i rt 1 i /ı-kesin. 

CEV İ R İ  
Faaliyet alanı bi lgisi ve bu fa�liyeti bilen kisiler hakkında cesitli 
bilgeler tarafından yaz ı lmıs acıklamalar Yedik edebiyatında 
mevcuttur. Bu acıklamalar, özellikle Vedanta-sütra'da bütün sebep 
ve etkileri ile ortaya koyulmustur. 

A C I KLAMA 
Bu bilgiyi  ac ık lama yetkis ine �ahir nlan en yi·ıksek ı ıtmitc Tanrı n ın 
Yüce Sahsı Krsna'd ır. Bundan dı ılayı, hi lge lcr ve hazı standart ı ıtoritcler 
daima kend i ler inden (ınce gı.: lmis  gecınis ı ı rmi tc ler in giısterd iklcr i  
d e l i l ler i  göster ir ler .  Ruh ve Usrünruh ik i lemi ve b i r l iği g ih i  en  cok 
ihtil afa düsü len hu nokra ,  l ltmi te olarak kabul edilen Vcdanra'ya 
dayanı larak burada Krsna tarafından izah ed i l mektedir .  O, i lk önce,  
"Bu cesi tli bi lge lere göred ir" demekted ir .  Krsna 'nın enkarnasyonu 
olarak kabu l ed i l en Vyasadeva ( Veıllinuı-siirra 'nın yazarı ) gibi  biiyiik 
bilgelere göre, hu iki lem Vcıliinw-sıltra'da ıniikemınclcn izah edi lmiştir. 
Ve Vyasade va 'n ın  babası olan Parasara da b ii y i.ik  bir b i lge olup, 
yazdığı dindarlık ki taplar ında,  aham tvariı ca tahiinye . . demistir, 
yani "Bizler, Sen, ben ve diğer can l ı  varlıklar, maddi vücutlar icerisindc 
bulunmamıza rağmen hepimiz askınız. Farklı lwmwlarımıza göre , simdi 
maddi doğanın üc ha linin icerisine düsmüs durumdayız. Bazılarımız 
yüksek seviyelerde, bazı larımız da akak seviye lerde bu lunmaktayız .  
Bu yüksek ve a lcak doğalarımız cehalet sayesinde var olur ve sayısız 
miktarda canlı varl ık olarak tezahür ederler. Fakat, yanı lmaz olan 
Ustünruh doğanın bu üc hali tarafından kirleti lemez ve bundan 
dolayı askın bir konuı:ndadır." Aynı sekilde, özellikle Karha Upanişad 'da 
olmak üzere ruh, Ustünruh ve vücut arasındaki farklar özgün 
Vedalar'da izah ed i l i r . Bunu acıklamış olan bircok büyük bi lgenin 
arasında Para.sara, en önemli bilge olarak kabul edilir. 
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Candobhih sözcüğü,  ceşi t l i  Ved ik l i teratürlerini referans olarak 
göster i r .  Omeğin, Yajur Vcda 'nın bir kolu olan Taitti1iya Upanisad, 
doğayı ,  can l ı var l ığ ı ve Tanr ının Yüce Şahsının betimler. 

Daha önce be l irt i ld iği gibi , ksetrn bir faal iyet alanıdır ve iki ceşit 
kst'trn ji'ıd vard ı r ;  bun lrır: b ireyse l can l ı  var l ık  ve yüce canlı varlıktır .  
Tcı i r riri:· t ı  Upt ın isad 'da ( 2 . 9 )  bel i rt i ld iğine göre , brnhma puccharn 
/ n t ı ti scha , yani  Tanr ı nın  enerj i s in in görüngüsü olan annamayanın 
, ·arlığı yiyeceğe bağ ım l ıd ır . Bu, Tanrının maddi yönden idrak edi lişidir. 
J >r,!nmntı\·,ıda i se kis i ,  Tanrıy ı  yiyecek bakımından idrak ettikten sonra 
Mu t lak Hakikat i ccsi t l i  yasam bel irti lerinde, veya yaşam suretlerinde 
i d rak cdcl> i l i r .  Jiitlnt1 -nıt1\' t 1da ise k is in in Tanr ıy ı  idrak ediş i  canl ı la rı 
' ''arak Jü:'i'ıııcc,  his ve irade seviyesine yükse li r. Brahman idraki seviyesi 
t ıL ın ı iiiitlı ıt 1 - ı ı ıt 1\· t 1d<l i<;e , can l ının <lk ı l  ve yasam helirti leri canlın ı n  
kend i s i nd e n  :-i yTı l ın ı s  dunı ı_ndadır .  Bundan snnra ge len ve en yüksek 
-eviye ı ıLın ,!nt1nd, 1- 1ı ıt 1\d idrak sev iyes inde i se k isi saadet dolu doğayı 
il l r ; ı k eder .  H rt 1hnıt 1  [ > ı tcL·h,mı a d ı  ver i l en hu !>es se v iye ,  Brahman 
idra k i n ın mer tebe lcr id ir . i lk ı·ıc mertel>e l l lan unna-nwya , [niina-nıaya 
\T iiitl ı ıtHl1t 1\'t 1 c a n l ı l a r ı n  fa a l i ye t <l lanlar ı  i le i l i sk i l i  \)!anlard ır .  Bu 
kt ınl l lL ı , ,!nt 1 ı ıı lt 1 -nı t 1 \'t1 i sm i ne sah ir ı ) l a n  Yüce Tanrı  i se bütün bu 
L ı a l i ye t <ı L ın Lı r ı n a  ask ın d ı r .  VL·da ı ı rt ı -s ıi rrn ,  tintmdil -nwyo bhyasa c 
d ı yen:k ,  Yi ıce Tanr ı y ı  yap ı s ı  sa yes ind e zevk dl l lu  olarak bet imler.  
T ı nr ı ,  a s k ı n  saade t i nden zevk a l mak icin,  ask ı n  saadet in i  vijıüina
n ı t 1 \'d  . .1 n t 1 n t 1 -n ı t 1 \' t 1 .  prt!n t 1 - ı ı ı t1\' i l  ve ilnnll-nwyil mertehc ler ine  
''ı ı l t'ı s t i ı rııü ıstl'ı r .  c :an l ı  varl ı k ,  faa l iyet alanında hoslanıcı olarak kabul 
ed i l i r ,  ve kend i s inden f;ı rk l ı  ı ı l <ın ise t!ndnı:ltı-nwyi!J ır .  Yani, eğer canl ı 
,·; ı r l ı k  k e nd i s i n i  ,!nt 1nılı1- ıııt 1:· c ıya hağLı y ;ı r;ı k zevk alm;ıya karar verirse 
mi ıkcmıne l l iğe ı ı l a s ı r .  Tanr ı n ın , <ı Lm hakk ınJ;ık i  en yüksek b i lg iye 
n a s ı l s a h i p  t ı ld u .�u nu n, c a n l ın ın i k i c i  d e re c ed e k i  h i l e n  v a rl ı k  
t ı lduğunun v e  fr ı rı l i yc t a l :-i n ı n ın doğas ın ın gercek ac ık laması Ved ik 
ell ehiy ;ı t ınd <ı hu .s ek i lde y;ıp ı l ı r . Kis i ,  Vc&!nrcı-sti rrn,  ve ya Brnhma
' ıimı 'J; ı  hı ha k i b t i  a r<ı ın:-i l ı d ı r . 

Hrc ı lmıt 1 -\ 1i r ı t 1 'n ı n  b ıd la r ın ın , se l>er ve e tk i l ere göre cok güze l b i r  
-ck i lJe di ı ze nlcnmis ulJuğu l>urada an la t ı lmak tad ı r. Sıicrnlar'dan, veya 
\'l'C i ze l crd e n  baz ı l ar ı  sunl:-irJ ı r :  ıw viylld (lSrıtteh ( 2 . 3 . 2 ) ,  natma sruteh 
( 2 . 3 . 1 8 ) ,  ve [ ıtml r  r ıı wc-cnt tch ( 2 . 3. 40 ) .  Bir inc i  vecize faal iyet  
a Lın ı n;ı i :'<lret  eder ,  i k i nc i s i  can l ı var l ığa işaret eder ve ücüncüsü de 
Yi ıce Tanrıya isaret eder . 

6-7 
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ı ı ıdlı,ı-hı/r,l nı-hı yi·ık u nsurlar ;  dlıt111kı.!rtılı-sahtc nefs ;  hwl&ı ilı-zeka; 
c 1 1 ,·c 1kr1 ın ı- t e z a h l'ı r e t m e m i �  o l a n ;  l' l 'd-k e s i n l i k l c ;  ci!-<lc-da ;  
İ1li.lın,l ı ı i-d u y u  l rı r ;  d1 t\1 1-L'kd;ıı-nn b i r ;  Cd-J e - J ;.ı ; {>m1ca-be�; 
L·d- d e - d a ;  ınılri\'d-.Ço-L·cırtilı-d u y u  n e s n e l e r i ; icchil-arzu ;  
c l ı  ·,·,dlı- n e  fr  c t ;  .s ı ıklıdnı-mu tlu luk ; d ı ı  /ı k h a nı-rahatsız l ı k ;  
sm1.r;h<lrdlı- b ü t ü n ;  CL'fdn1'i- yasam be l i r t i l e r i ; (Uınilı-inanc ; 
1'fd r-büri'ıı1 h ın l a r ;  b,·rrdnı-fa;.ı l iyet  a lanlar ı ;  sdn11ls1'nd--üzer le ;  sa
ı iki!r,mı-birbirkrini  etki leyis lcr iy le ;  wl;ihıronı--{ ırnck ı ı lar;.ık .  

CEVİ IU 
Bes esas unsur, sahte nefs, zeka, tezahür etmemis olan, on duyu 
ve ak ı l ,  bes duyu nesnesi ,  arzu, nefret ,  mutluluk, rahatsız l ık , 
bütün, yasam bel irtileri ve inanclar olmak üzere, özet olarak bütün 
bunlar, faaliyet alanları ve bunların bi rbi rlerini etkileyisleridir. 

ACIKLAMA 
rkıyük b i lg e l e r i n  ntm i t e l i  ac ık l a ma lar ı ndan , Vecl ik i lahi ler inden ve 
\!l·ı/< 1 1 1rd-sıl rrd 'n ın vec i ze ler inden,  bu cl ünyan ın  h i l escnler in in  şunlar 
ı ı lduğunu a n l a y a b i l i r i z .  i l k i ince torrak,  su , <ı tes ,  h;:ıva ve eter ge l i r .  
Bun l a r  b e �  b ü yük u nsurd u r  ( nı< 1hZi-hılw ) .  Sonr<ı ,  sahte nefs ,  zeka ve 
doğan ın lic h a l i n i n  t ezahü r d ı � ı  safhası  ge l i r .  Sonra,  b i lg i  ed inmek 
i c i n  y a ra t ı l m ı s  nlan bes Juyu ge l i r  ( göz l e r ,  k u l a k l ar ,  buru n ,  d i l  ve 
der i ) .  Bundan snnra ca l ıqn !>es duyu ge l i r  ( ses ,  bacak lar ,  e l ler ,  anüs 
ve ü reme organl a r ı ) .  Duyul ar ın üzer i nde i se ak ı l  yer a l ı r ve ak ı l , 

dahi l i  b i r  duyu olarak kabul  ed i l i r .  Böy lece,  ak ı l  da  dahi l  olmak üzere 
nnb i r  d u yu v a rd ı r .  Bunda n sonra ,  bes duyu nesnesi o lan koku,  tat ,  
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suret ( şekil) , dokuruna ve ses gelir. İşte bu yirmidört unsurun toplamına 
faal iyet a lanı denir .  Kiş i ,  eğer bu yirmidört konunun anal itik 
öğrenimini yararsa o zaman faaliyet alanını cok iyi anlayabilir. Bundan 
sonra, arzu, nefret, mutluluk ve buna tepki olarak rahatsızlık gel ir, ve 
bunlar fiz iksel vücudu meydana getiren beş büyük unsurun 
temsilcileridir. Yasam bel irtileri ise, suur ve inanc tarafından temsil 
edilirler ve bunlar .fiziksel vücut, akı l; nefs ve zebnın tezahürleridir. 
Bu ince unsurlar da faaliyet alanına dahildir. 

Beş büyük unsur, sahte nefsin kaba temsilcileridir ve aynı zamanda 
sahte nefsin ilk safhasındaki halini temsil ederler. Bunun teknik adı 
ise maddi kavramdır, yani tlİTMSlı-Lnuldlıi, veya cehalet zekasıdır. Bu, 
aynı zamanda maddi doğanın üc halinin tezahürsüzlük durumunu da 
temsil eder. Maddi doğanın tezahür dışı hallerine pradhana denir. 

Bu yirmidört unsuru detaylarıyla ve birbirlerini etkileyişleriyle 
bilmeyi arzulayan kişi, felsefeyi detaylarıyla öğrenmelidir. Bagavad
gita'da bunun sadece özeti verilmiştir. 

Vücut bütün bu unsurların temsilcisidir ve vücutta altı çeşit değişim 
olur. Vücut doğar, büyür, bir süre değişmeden kalır, sonra yan ürünler 
verir, çürümeye başlar ve son safhada kaybolup gider. Bu bakımdan, 
alan sürekl i  olmayan maddi birşeydir. Ancak, kşetra-jiıa, yani alanı 
bi len, alanın sahibidir ve ondan farklıdır. 
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,mu.!nirı •t ını- a l e  ;.ı k  g ö n ü  1 1 ü 1  ü k ;  adambhirvam-gurursuzluk; 
tıhiımt'i-siddc ts i z l ik ;  ksZin ri/ı-hoşgörü ;  iiriavam-sadel ik ;  iiciirya
ı ı[>iisaıwm-deha sah ib i b ir mi·ı rş ide yak laşmak; saucam-temizlik;  
s r/wiryam- s e b a t ;  Zirnıa-ı 1inigrahah-ben l i k  kontrolü ;  indriya
arrhesu-d u yu lar la i lg i l i  o la rak ; vairı'igyam-feragat, vazgeçmek; 
aıuılwı1karah-sahte nefs in olmaması ; eva-kes in l ik le ;  ca-<le-da; 
janma-doğumun;  mrryu-Dlüm ; jarı:l-yaşlı l ık ;  vyadlıi-ve hastalık; 
dıJı.kJıa-raha ts ı z l ığ ı n ;  cbsa-ha t a ;  anııdarsanam-gözlemlemek; 
asakrih-bağ l a nma ks ı z ın ;  aıuıbhişvangah-beraberl  ikten uzak ;  
pı.ırrn---oğul icin; dara-es (kadın) ;  grha-adisıı-ev,vs. ;  nityam-<laimi; 
ca-de-da;  sama-cirra rvam-<lenge; ista-arzu edi l ir ;  anisra-ve arzu 
edi lmez; ııpapa c r is ıı-e lde etmiş olarak ; mayi-Bana;  ca-<le-da;  
ananya-)·ogeıw-d a i m i  adanm ı ş hi zmet ;  baktih-adanmışl ık; 
avyabhicı:lrini- a r a l ı k s ı z ;  vivikca-y a 1 n ı z l ı ğ a ;  desa-yerler; 
sevirvam-gayesi  o lan ;  aratih-bağ lanmadan kalabilmek; jana
sarnsadi-halk ı n  gene l i n e ;  adhyamıa-ben l iğe a i t  olma k ;  
jiıiina-b i l g i d e  ; ni cyacvam- s  ü re k 1 i l ik ;  ratcva-jiıiina-hakikat 
bi lgisinin ; artha-nesne için; darsanam-felsefe; erat-bütün bunlar; 
jiVinam-bilgi; i t i-böylece; prokcam-ilan ederim; ajiıiinam--cehalet; 
yat-dan ; arah-bundan başka; anyaclıii-<liğer. 



636 ÖZGÜN BAGA V AD-GiT A 1 3 .  1 2  

CEVİRİ 
Alçak gönüllülük;  gurursuzİuk; şiddetsizl ik;  hosgörü ; sadelik ; 
deha sahibi bir mürşide yaklasmak ; temizlik ;  sebat ; benlik 
kontrolü ;  duyu tatminiyetine yönelik nesnelerden vazgecmek ; 
sahte nefsin olmaması ; doğumun, ölümün, yaslılığın ve hastalığın 
kötülüğünü kavramak ; cocuk, es, ev gibi kavramlardan özgür 
olmak;  bağımsız olmak; iyi ve kötü olaylara karsı tarafsız kalmak; 
Bana sürekli olarak hizmet etmek; tenha bir yerde yasamayı şiddetle 
arzulamak; toplumun genelinden uzakta yaşamak ; benlik idrakinin 
önemini kabul etmek ve Mutlak Hakikatin felsefi arastırmasını 
yapmak olmak üzere, bütün bunların bilgi olduğunu ve bunların 
dısında kalan herseyin cehalet olduğunu ilan ederim. 

ACI KLAMA 
Ru h i lg i  yi)ntem i ,  h i r  tak ı m  �h·ısük zeka l ı  k i s i l er tarafı ndan hazen 
faal iyet a lanının etkiksiınkriyk karıstırı larak yanlıs anlası lahil ir .  Fakat, 
as i  ında hun la r gere ek hi lg i  yi ·ınteın lerid i r . K i s i hu yi intemleri kahu l 
ett iğ i  sürece Mut lak Hak ika te yak lasma iht ima l i  de va r ulur .  Bu 
yi ıntemler in ,  d aha i ınce hahsi gecen yi rmidi ırt unsurun h i rh ir ler ini  
etk i lemesiyle hichir  i lgisi y\ lktur. Tam aksine, hu yi·ıntemler, yinnilkırt 
unsunın bağlar ından kurtu lmak demektir .  vı·ıcut tarafından kapana 
k ı s t ı r ı lm ı s  l ı lan vücut lanmıs ruh hu y i rmidiirt unsurdan \ llusmustu r 
ve burada anlat ı lan hu hilgi yi .ıntemleri hu viicu ttan kurtulmak ic ind i r. 
[)u bi lgi y(ınteminin hCı tün hetimlcmclerinin ic indeki en iincmli nokta, 
c ınbir inci  d<ırt lüği'ın h ir inci  sa t ı r ında süyle anla t ı l ı r :  MLlyi cii.ıwnyu
)'Ogena hcıkcir m 1)·ahiciirini: hi lgi yiintemi ,  Tanrıya yap ı lan kesi nt is iz  
adanmıs hizmetre Sl ın hılur .  Kis i ,  eğer Tanrıya sunu lan hu adanmı s  
hizmete yaklasmaz, veya yaklasamazsa , o zaman geriye ka lan l lndokuz 
i )geni n  h i ch i r  değeri ka lmaz. Fakat ,  eğer k is i ,  tam Krsna suuruyla 
Tanrıya adanarak ( )na hizmet ederse, geriye bı lan ( ınd( ıkuz i 'ıge kişinin 
yasamında  kend i l iğ inden ge l i s i r .  Bu k( )nu \rinılul-13ii.R:avacam'da 
( 5. 1 8 . 1 2) söyl e  he 1 i rti lir: ymycisci hakcir hlı.f!:avacy akiı1carul. \arvair gunais 
cacra sanılisace sıırcih . Adanmıs hizmet mertehesine u lasmıs  k is i lc rde 
bi lginin bütün i y i n i te l i k leri c J lusur. Sek izinci dörtlükte hel irti ld iğ i 
gibi, bir manevi öğretmenin rehberliği altına girme i lkesi cok önemlidir. 
Ruhsal yasam, ki s ın in deha sah ihi  b ir  mürs idin rehberl iği  a lt ına 
girmesiyle başlar. Adanmıs hizmet vermekle mesgul olanlar bi le  askın  
yaşamlarının haş langıc ında deha sahibi b i r  mürşide yaklaşmalıd ırlar. 
Tanr ın ın Yüce Sahsı Sri Krşna , bu bi lgi yönteminin gercek yol 
olduğunu ve bunun dıs ında kalan herşeyin sacma l ık  olduğunu 
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belirtmektedir. 

Burada ortaya koyulan bilgi ögelerini şöyle analiz edebiliriz: Alçak 
gönüllülüğün anlamt, kişinin diğerleri tarafmdan herhangibir 
yüceltilme isteği duyrnarnastdu. Maddi yaşam kavrarnt bizleri diğerleri 
tarafmdan yüceltilmeye istekli kt lar, fakat kendisinin maddi bir 
vücuttan ibaret olmadığmm bilincinde olan mükemmel bilgiye sahip 
kişi, onur ve onursuzluk dahil olmak üzere vücuduyla i lgili olan 
herşeyin önemsiz olduğunu bilir. Kişi, bu maddi yamlgmm peşinden 
koşmamalıdır. Bazt kişiler din adt altmda meşhur olmaya merakhdular, 
ve bazen hiçbir dini ilkeyi anlamayan ve izlemeyen bazt guruplara 
kattlan kişiler, kendilerini dini rehber olarak gösterip reklam yaparlar. 
Manevi bilimde ne kadar ilerlediğini bilmek isteyen kişi, kendisini 
burada ortaya koyulan ögelere göre yargtlayabilir. 

Şiddetsizlik, genel olarak herhangibir vücudu öldürmemek, veya 
zarar vermemek anlamında kullantlır, fakat şiddetsizliğin gerçek 
anlamı, diğer canlıları rahatsız etmemektir. Maddi yaşam kavrammda 
cehaletin kapanına ktsılmtş olan toplumun büyük bir bölümü maddi 
acı lar icindedir. Bundan dolayı, manevi bilgi seviyesine yükselmemiş 
kişiler uygulamada siddet göstermeye mahkümdurlar. Kişi, topluma 
gercek bilgiyi öğretmek için elinden gelen herşeyi yapmalıdu, çünkü 
toplum ancak bu sayede aydınlanarak maddi esaretten kurtulabilir. 
Siddetsizliğin gerçek anlamt da budur. 

Hoşgörünün anlamt ise, kişinin diğerleri tarafından uğradtğt hakaret 
ve tenkidleri sineye çekmesidir. Kişi, eğer manevi bilgisini ilerletmekle 
meşgul ise diğerlerinin hakaret dolu saldırı larına hedef olabilir. Maddi 
doğa oldukça bel irleyici olduğu icin bu gibi hakaretler sürekli 
mevcuttur. Hatta, eski Hindistan'da manevi bilgisini ilerletmekle 
meşgul olan beş yaşındaki Prahlada bile babasmm karştt düşüncelerine 
hedef olarak saldırıya uğramıştır. Babast, Prahlada'yt birçok defalar 
öldürmeye kalkışmıs ve Prahlada'nın hosgörüsü ile karştlaşmtştt. Kişi, 
manevi yolda ilerlerken birçok engellerle karşt !aşabilir, fakat bu 
engellere karşt hoşgörülü olmalı ve büyük bir kararlılıkla yoluna devam 
etmelidir. 

Sadeliğin anlamt, kişinin herhengibir diplomasi kullanmaksmn 
düşmanma bile gerçek doğruluğu göstermesidir. Sadelik, kişinin bir 
manevi öğretmene yaklaşmast için de gereklidir, çünkü deha sahibi 
bir mürşidin öğretileri olmaksmn kişi manevi bilimde ilerliyemez. 
Kişi, manevi öğretmenine büyük bir alçak gönüllülükle yaklaşrnah ve 
ona itaat etmelidir; bir mürşid müridine ancak bu şekilde yararh 
olabilir. Deha sahibi bir mürşid Krşı:ıa'yt temsil eder ve eğer mürşid 
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müridini  kutsarsa, o zaman mürid baz ı zorunlu i lkeleri yerine 
getirmeksiz in terfi eder. Ancak, zorunlu ilkeleri yerine getirerek 
mürşide i taat etmek bazı müridler için daha uygun ve kolaydır. 

Temi,zlik, manevi yaşamda i lerlemek için önem taşıyan bir başka 
ögedir. le ve dış temizlik olmak üzere ik i ceşit temizlik vardır. Dış 
temizlik, banyo yaparak vücudu yıkamak anlamına gelir; ancak, kişi 
icini de temizlemek icin daima Krşna'yı düşünmeli ve Hare Krşı:ıa, 
Hare Krsna,  Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, 
Rama R.a'ı�a,  Ha�e Haie'yi zikretmelidir. Bu zikir gecmiş lwmw/ardan 
birikmis olan tozu kisinin aklından temizler. 

Seba.tın anlamı ise, kisinin manevi yasamda ilerlemeye kararlı 
olmasıdır. Bu kararlı lıktan yoksun olan kişi hicbir gelişme kaydedemez. 
Ve kişinin kendisini kontrol etmesinin anlamı, kişinin manevi yolda 
yürümesini engelliyebi lecek olan hiçbir şeyi kabul etmemesidir. Kişi , 
manevi gel işmesine enge l olahilccek herşeyi reddetmeyi al ışkanlık 
hal ine getirmelid ir. (}ercek feragat budur. Duygu lar cok güdüdür ve 
daima duyu tatmini yetine yöneliktirler. Kisi, onların gerekli olmayan 
bu isteklerine kulak asmamalıdır. Kişinin, manevi yolda yürümesi 
icin görevini yapması ve bunun için sağlıklı olması gereki r. Bu 
bakımdan, duyular sadece vücudu sağl ıklı tutacak kadar tatmin 
edi lme lidir. En önemli ve en zor kontrol edi len duyu organı dildir. 
Kişi ,  eğer di lini kontrol edebi l irse o zaman diğer duyu organlarını 
kontrol edebilme şansına sahip olur. Dilin işlevi tat almak ve ses 
titresimlerini düzenlemektir. Bu bakımdan, di l ,  sistematik bir ıslah 
uygubmasıyla daima Krşna'ya sunulmuş yiyecek artıklarını yemekle 
ve Hare Krşna'yı zikretmekle meşgul ed ilmelidir. Gözler ise Tanrının 
güzelliğinden baska hicbir seyi görmemekle kontrol edilebilir. Aynı 
şekilde, kulaklar Krşna hakkında söylenen sözleri ve ilahileri duyarak, 
ve burun da Krşna'ya sunulmuş cicekleri koklayarak kontrol edilebilir. 
Adanmış hizmet böyle yerine getirilir ve f3agavad-gita adanmış hizmeti 
yayan kitaptır. Adanmış hizmet, esas ve taban amaçtır. Zeki olmayan 
baz ı  G i ra yorumcuları Bagavad-girii'yı amacından saptuarak 
okuyucunun aklını diğer konulara yöneltmeye calışırlar, fukat Bagavad
gitii'nın esas amacı ,  kişinin Tanrıya adanarak hizmet etmesini 
sağlamaktır. 

Sahte nefsin anlamı ,  kisinin kendisini bir vücut olarak kabul 
etmesidir. K işi kendisinin maddi bir vücut değil de bir ruh olduğunu 
anladığı zaman gerçek nefsine döner. Nefis yok edilemez. Bundan 
dolayı, hakiki nefs değil, fakat sahte nefis kötülenir. Yedik edebiyatı 
( Brhad-aranyaka Upanişad 1 .  4.  1 O) bu konuyu, aham brahmiismi, yani 
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"Ben Brahman'ım, Ben ruhum" sözleriyle açıklar. Burada kullanılan 
Ben sözcüğü, benlik idrakinin özgürlük seviyesinde de var olan benlik 
duygusudur. Benlik duyugusu nefistir, fakat bu benlik duygusu vücutsal 
açıdan tanımlandığı zaman sahte nefis halini alır. Ve benlik duygusu 
gerçek olan ruhla tanımlandığı zaman nefis gerçekliğini kazanrr. Nefisin 
bir  tanımlama duygusu olduğunu ve bunun için tamamiyle 
uzaklaşılması gereken bir öge olduğunu savunan filozoflar vardır. Fakat, 
nefis aynı zamanda bir kimlik olduğu için terkedilemiyecek bir 
duygudur. Ancak bu tanımlama vücutla yapılmamalıdır. 

Kişi, doğumun, ölümün, yaşlılığın ve hastalığın rahatsız ediciliğini 
anlamalıdır. Ceşitl i Vedik literatürlerinde doğumun betimlemesi 
yapılır. S1inuıd�Bagavatam'da da henüz doğmamış ve ana rahminde 
bulunan cocuğun dünyası ve cektiği acı lar anlatılır. Doğumun çok 
zahmetli bir olay olduğu iyi bil inmelidir. Ana rahminde ne kadar acı 
çektiğimizi unuttuğumuz için, doğum ve ölümün tekrarlanmasına bir 
cözüm bulmaya cal ışmalıyız. Aynı şekilde, ölüm anında da her çeşit 
acı cekil ir ve bunlar, bazı otorite metinlerde anlatılır . Bu konular 
tartıŞılmalıdır. Herkes hastalık ve yaşlılıktan payına düşeni almaktadır. 
Hickimse hastalanmak ve yaşlanmak istemez, fakat hickimse bundan 
kacamaz . Doğumun, ölümün, hastalığın ve yaşl ı l ığın zahmetlerinin 
farkına varıp bu maddi yasama olumsuz gözle bakmadıkça manevi 
yaşamda ilerleme kaydetmemiz mümkün olmaz. 

Cocuklardan, kadın lardan ve evlilik hayatından uzak durmak, 
kisinin bunlar icin hiçbir duygu beslememesi anlamına gelmez. Onlar 
şevkatin doğal nesneleridir. Fakat, eğer bunlar kiş inin manevi 
ge lişimine enge l oluyorlarsa o zaman kişi onlara bağlanmamalıdır. 
Evi neşelendirmenin en iyi yolu Krşr:ı.a şuurudur. Kişi, eğer tam Krşr:ı.a 
suurunda ise o zaman ai lesini cok mutlu eder, cünkü bu Krsna suuru 
yöntemi cok kolaydır. Kişi, sadece Hare Krşr:ı.a, Hare KrŞDa, Krşı::ıa 
Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
H·are 'yi zikreder.ek, Krşna 'ya sunulmuş yiyecek artıklarını yiyerek, 
Bagavad�gica ve Srinuıd�Bagavatam gibi kitaplar üzerinde tartışarak ve 
Tanrıya ibadet ve hizmet ederek bu şuura ulaşabilir. Bu meşguliyetler 
kişiyi mutlu kılar; bundan dolayı, kişi ailesini de bu şuura yükseltmelidir. 
Aile fenleri sabah aksam oturup Hare Krşna, Hare Krşı::ıa, Krşı::ıa 
Krsna , Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare'yi zikredebil irler. Bu şeki lde kişi eğer ai lesini Krşı::ıa şuuruna 
yükseltebilirse o zaman aile ve evlilik hayatından uzak durmaya ihtiyacı 
kalmaz. Fakat, k işi eğer ai lesini Krşı::ıa şuuruna yükseltemezse ve ailevi 
yaşantısı kişinin manevi gelişmesine engel olursa o zaman ailesini 
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terk etmesi gerek ir. Tıpkı Arjuna'nın yaptığı g ibi , kiş inin Krşr:ıa 'yı 
idrak edebi lmesi ve Ona hizmet edebilmesi icin herseyini feda etmesi 
gerek ir . A rj una bu savasta ai le fertlerini öldürmek istememist i ,  fakat 
bu a i l e  fert ler inin kendi Krsna şuuruna engel oluşturduklarını 
anlayınca Krsna 'nın öğret i leri doğru l tusunda savasmıs ve onları 
öldü rmüştür .  K i ş i ,  her hal ikarda a i lesinin mutluluğundan ve 
rahatsız l ığından uzak durmalıdır ,  cünkü bu madd i dünyada insan ne 
tamamen mutlu ne de tamamen mutsu:: olabi l ir. 

Mutlu luk ve rahatsızlık, maddi yaşama esl ik eden faktörlerdir. Kişi 
mutluluğun ve rahatsızlığın gelmesine asla engel olamaz; bu bakımdan, 
kis i  materyal ist bir yaşam tarzından kopmalı ve her iki  dununda da 
dengesini koruyabi lmel id ir. Genci olarak, arzu ettiğimiz hirşeyi e lde 
ett iğimiz zaman mutlu oluruz ve arzu etmed iğimiz birsey başımıza 
geldiği zaman da rahatsız cılunız. Fakat, eğer gercekten nıhsal konumda 
isek bu g ib i şeyler biz i  tahrik etmez. Bu mertebeye u laşmamız icin 
kesintisiz olarak adanmıs hizmette bu lunmamız gerekir. Sapmaksızın 
Krsna'ya h izmet e tmek demek ; zikretmek , duymak , ibadet etmek , 
saygı sunmak, vs .  g ihi  adanmıs hizmetin dokuz yöntemiyle mesgu l 
olmak demektir. Ve kisi hu yı ılu izlemelidir. 

Kişi  manevi yasama adapte olduğu zaman doğal olarak materyal ist 
k is i ler le  beraber olmak istemez. Bu, onun karakterine ters di'ıser. 
İstemediği k iş i lerden uzak olarak sakin bir yerde yalnız yaşayan kisi 
kendisini sınayabi lir .  Tanrıya adanmış kişi, spordan, sinemadan, veya 
diğer sosyal zevklerden tat almaz, cünkü bu gibi faaliyetlerin zaman 
harcamaktan başka birşey olmadığını bilir. Cinsel yaşamın, veya baska 
konuların öğrenimini yapan hircok araştırıc ı  bi l im adamı mevcuttur, 
fakat Bagavad-giul'ya göre bu gibi araştırma calışmalarının ve felsefi 
tahminlerin değeri yoktur. Bu gibi şeyler az cok sacmad ı r. Bagavad
gita'ya göre, kişi fe lsefi yönden ruhun doğasını araştırmal ıdır .  Kişi ,  
benliğini anlamaya çal ışmalıdır. Burada tavsiye edilen de budur. 

Burada acıkça belirti ldiği gibi, benl ik idraki bakımından en pratik 
yol pakti-yoga yoludur. Adanmışlık bakımından da kişi, bireysel ruh 
i l e  l]stünruh arasındaki i lişkiyi göz önünde tutmalıdır. Bireysel ruh 
ve Ustünruh, yaşamdaki adanmışlık .kavramında ve en azından bakti
yogada bir olamazlar. Bireysel ruhun Ustünruha verdiği hizmet, burada 
acıkca bel irt i ldiği gibi ebedidir, yani nityamdır. Bu bakımdan, bakri, 
yani adanmış _hizmet ebedidir. Kişi bu felsefi inancta sabitleşmelidir. 

Bu konu Srimad-Bagavatam'da ( l . 2 . 1 1 )  şöyle izah edil ir :  Vadanri 
tat tattva vida.s tattvariı yaj jiüinam advayam. "Mutlak Hakikati gercekten 
bi lenler, Brahman, Paramatma ve Bagavan olarak Benliğin üç ayrı 
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safhada idrak edileceğini bilirler." Mutlak Hakikati idrak etmedeki 
son safha Bagavan safhasıdır; kişi bundan dolayı Tanrının Yüce 
Şahsını anlama platformuna yükselmek için Tanrıya adanmış hizmet 
sunmalıdır. Bilginin mükemmelliği budur. 

Alçakgönüllülükle başlayıp, Tanrının Mutlak Şahsını, Mutlak 
Hakikati idrak etme noktasına çıkan bu yöntem, zemin kattan başlayıp 
en üst kata çıkan bir merdiven gibidir. &ı merdivenleri çıkarak birinci, 
ikinici, üçüncü, vs. katlara çıkmış olan birçok kişi vardır, fakat kişi, 
Krşı:ı.a'yı anlayabileceği en üst kata çıkmazsa, hala bilginin alt 
mertebelerinde demektir. Kişi, eğer hem Tanrıyla yarışmak ister, hem 
de mane vi bilgide ilerlemeye çalışırsa hüsrana uğrar. Açıkça 
belirtildiğine göre, alçakgönüllülük gösteremiyenlerin bunu anlaması 
mümkün değildir. Hele kendisini Tanrı zannedenler en kendini 
beğenmiş kişilerdir. Maddi doğanın sert kanunları tarafından sürekli 
olarak tekmelenmesine rağmen canlı varlık, cehaleti yüzünden hala 
"Ben Tanrıyım" der. Bu bakımdan, bilginin başlangıcı amaniwadır, 
yani alçakgönüllülüktür. Kişi alçakgönüllü olmalı ve Yüce Tanrıya 
göre kendisinin ikinci planda kaldığını iyi bilmelidir. Kişi, Yüce Tanrıya 
isyan etmesinin bir sonucu olarak maddi doğanın içine düşmüştür. 
Kişi bu hakikati bilmeli ve inanmalıdır. 

1 3  
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jneyariı yat tat pravakşyarni 
yajjnawamrtam afaute 

an&l.i mat,parariı brahma 
na sat tan nasad ucyate 

jneyam-bilinebilir; yat-hangi;  tat-o; pravakşyami-şimdi izah 
edeceğim; y a t-han gi ; jfulwa-bilerek ;  amrtam-nektar; 
a.Snute-tadan kişi; an&ii-başlangıçsız; mat,param-Bana göre ikinci 
planda; brahma-ruh; na-ne de; sat--sebep; tat-o; na-ne de; 
asat-etki; ucyate--denir. 

CEVİRİ 
Şimdi sana bilinebilir olanı açıklayacağım ve sen bunu bilerek 
ebediyeti tadacaksın. Başlangıcı olmayan ruh, yani ·Brahman Bana 
tabidir ve bu maddi dünyanın sebep ve etkisinin ötesindedir. 
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ACIKLAMA 
T ann, faaliyetlerin alanını ve alanı bileni açıklamış ve aynı zamanda 
faaliyetlerin alanını b ilenin btlinmesi yöntemini de izah etmişti. Ve 
simdi,  ilk önce ruh, sonra da Ustünruh olmak üzere bilinebilir olanı 
açık.lamaya başlamak üzeredir. Bilenin bilgisiyle, yani hem ruhı,ı hem 
de Ustünruhu bilen kişi yaşamın özünün tadına varabilir. ikinci 
Bölümde açıklandığı gibi, canlı varlık ebedidir. Bunun böyle olduğu 
burada da onaylanmaktadır. livanın doğduğunu gösteren ne belli bir 
tarih vardır, ne de hiçkimse jivatmanın Yüce Tanrıda tezahür ettiği 
tarihi araştırabilir. &ı bakımdan jiva başlangıçsızdır. Bu hakikat, Yedik 
literatüründe şu sözlerle onaylanır: na jayate mriyate vavipa5cit ( Katha 
Upanişad 1 . 2 . 1 8 )  Vücudu bilen varlık asla doğmamıştır ve asla ölmez, 
ve q bilgi doludur. . 

Ustünruh olan Yüce Tanrı , Yedik literatüründe ( Svewsvatara 
Upanişad 6. 1 6) pradhana-kşetrajiuı-patir gu�sah olarak, yani vücudun 
esas bilgini ve maddi doğanın üç halinin üstadı olarak tanımlanır. 
Snırti 'de ise, dasa-büto harer eva nanyasvaiva kadacana , yani "Canlı 
varlıklar ebediyen Tanrının hizmetindedirler" denir. Bu, aynı zamanda 
Rab Çaitanya tarafından da onaylanmıştır. Bundan dolayı, bu 
dörtlükte yapılan Brahman betimlemesi bireysel ruhla ilgilidir ve 
Brahman sözcüğü canlı varlık için kullanıldığı zaman, onun ananda
brahmanın karşıtı olan vijiiana-brahma olduğu anlaşılır. Ananda-brahma 
ise, Tanrının Yüce Şahsı olan Yüce Brahman'dır. 

1 4  
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sarvatah pani-padariı tat 
sarvato 'ksi-siro-mukham 

sarvatah srutimal loke 
sarvam avrtya tişthati 

sarvatah-her yerd e ;  pani-e l ler ;  padanı-bacaklar ;  tat--o; 
sarvatah-her yerde ; akşi-gözler; sirah-kafalar; nıukhanı-suratlar; 
sarvataJ:ı-her yerd e ;  sruti-nıat-kulakları var; loke---dünyada; 
sarvam-herşey; aVTtya-örtü; tiştluzti-var olur. 

CEVİRİ 
Her yer Onun elleri ve bacakları, gözleri ve yüzleridir, ve Onun 
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her yerde kulağı vardır. Üstünruh bu yolla var olur ve herşeyi 
kaplar. 

ACIKLAMA 
Güneşin sayısu ısınlarını yavffiası gibi, Üstünruh, yani Tanrının Yüce 
Sahsı da her yere yayılır . O, her yeri kaplayan sureti i le var olur, ve 
ilk büyük öğretmen Brahma'dan başlıyarak yerdeki karıncalara kadar 
bütün bireysel canlı varlıklar Onun icerisinde var olurlar. Sınırsız 
miktarda kafa lar, bacaklar, el ler, gözler ve sınırsız miktarda canl ı 
varl ıklar vardır. Bütün bunlar Ustünruhta ve Onun icerisinde var 
olurlar. Bundan dolayı , Üstünruh herşeyi kaplar. Bun�nla beraber, 
hicbir bireyse l ruh, her yerde kol larının, bacaklarının ve gözlerinin 
olduğunu iddia edemez. Bu mümkün değildir. Eğer, henüz cahil olduğu 
ic in her tarafa yayı lmış olan el lerinin ve bacaklarının bi lincinde 
olmadığını ,  fakat mükemmel bilgi seviyesine ulaştığı zaman bunların 
bil incine varacağını iddia ediyor ise düsünceleri birbiriyle çelişiyor 
demektir. Bu gerceği bi lerek, maddi doğa tarafından koşullandırılmış 
olan bireysel ruhun yüce bir konumda olmadığı sonucuna varabiliriz. 
Yüce konumda olan varl ık, bireysel ruhtan farkl ıdır. Yüce Tanrı el ini 
sını rsız olarak uzatabi lir, fakat bireysel ruh bunu yapamaz. Tanrı, 
biri sinin Kendisine bir yaprak , bir meyve, veya su sunması hal inde 
bu sunuyu kabul edeceğini Bagavad-gita'da belirtmektedir. Eğer Tanrı 
rnk uzaklarda ise bunu nasıl yapabi l ir ?  iste bu, Tanrının herşeye 
kadirlik özelliğidir. O, bu dünyadan cok uzaklarda olan Kendi yurdunda 
bu lunmasına rağmen, Kend isine sunulanları kabu l etmek icin elini 
uzatab i l i r . Onun kudreti herşeye yeter. Brahma-samhiw'da ( 5 . 3 7 )  
belirtildiğine göre, goloka eva nivasacy akilacma bütah : O ,  daima Kendi 
askın gezegeninde eğleniyor olmasına rağmen aynı zamanda herşeyi 
kaplar. Bireysel ruh ise herşeyi kapladığını iddia edemez. Bu bakımdan, 
bu dört lük bireysel  ruhu deği l Tanrı nın Şahsı Yüce Ruhu 
betimlemektedir. 
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sarvendriya-guniibhasam 
sarvendriya-vivariitam 

asakcam sarva-bhrc caiva 
nirgunaın guna-bhoktr ca 



644 ÖZGÜN BAGA VAD-GITA 1 3 . 1 5  

s(m'il- h e r s i n  i n ;  i ı ıılri,·ıı- J u y u  I a r ;  gıı ıw-ni te l ik lerin ;  
Lihhii.silnı- ö z g  ü n  k rı. y n a  k ;  -;ı ın ·ıı - h ü  t ü n ;  iııı lri:wı--duyu lar ; 
ı 1 i ırnjirnnı--;..ıl mabız ın ; ı 1 s ı 1 k r ı 1 nı -h ağ ı m l ı l ı k  o l m aks ı z ı n ; sıın u
/ıhn__:__herkcs in hakıc ı s ı ;  c ı ı�lc-da ; t'Hı-kcsinliklc ;  ı ı irg111 limı-maddi  
nite l ik ler  olmabızın ; g 111 ıı 1- /ıhc ık tr-gunaların i'ıstad ı ;  cıı--Jc-da. 

CEVİ R İ  
Üstünruh bütün duyu lar ın özgün kaynağı olmak la  beraber 
duyusuzdur. O, bütün canl ı  var l ık lar ın koruyucusu olmakla 
beraber onlara bağımlı değildir. O, doğa hallerine askındır ve aynı 
zamanda maddi dünyanın bütün hallerinin üstadıdır. 

ACI KLAMA 
Yiıce T<1nr ı ,  c a n l ı  v a r l ı kL ı r ın  hitiin  duyu lar ın ın  kaynağı ( ) lmak la  
ber<ı her l ln l ;ı r ı nk i  g ibi  maddi duyu larn s<ı hip deği ld ir .  Bireysel ru h lar  
r ısl ı nda ruhsal d u yu lara sahiptir ,  fakat bu  k( )su lLınmıs yasamda mad d i  
uns u r l a r  ta rafı nd a n  i ır tidü h i r  h a l d e  hu l u nd u k l a rı i c i n  d u y u sa l  
faa l i yetlerini madde aracı l ığıyla yerine getirmektedi rler. Yiice Tanrının 
duyular ı  i se ırnı.dde tarafı ndan i 'ırtü l ii deği ldir .  ( )nun duyuları askın d ı r  
ve h u  sehepten d t  ı l ; ıyı ( )na ı ı irgı ı ıw denir.  ( ; ı ı ıw siizciiğii "maddi h� I"  
anlamına gel i r ,  fakat ( )nun duyu ları madde tarafından i irtii l i'ı deği ld ir .  
Onun duyular ın ın aynı  h iz i ın k i ler g ih i  ı ıl ınaJ ığı ga yet iy i  h i l inmclid i r .  
O, bü t ii n  J u y u sa l  fa a l i yet ler in  bynağı  o lmak la  bera her  a s l a  
k i r le n m e y e n  a s k ın d u y u l a r rı s a h i p t i r .  Bu kı ınu , .\vctii.<;vatma  
Uıı(miscıd 'Ja ( 3 .  1 9 ) si ıyle izah edi l ir :  a/ıiini-/ ıcüı ı jmlllnıJ �rahica . Tanrının 
Yüce Şahsın ı n  madde ta rafından k ir l e t i l m i �  e l ler i  yok tur ,  fa kat 
Kend isine sunu lanl arı kahul  eden el leri vard ır .  iste, kı ısu llanmıs ruhla 
Üstünruh aras ınd a k i  fark hudur.  Onun madd i gözler.i yoktur : faka t  
gideri va rd ı r ;  a ksi takdirde nası l görebi l i r ?  O hersey i giirii r ;  gecmi�i .  
geleceği ve s i md i k i  anı  görür. O, canlı varl ığın kalbinde yaşar ve 
gecmiste ne yapt ığımızı , simdi ne yaptığımızı ve gelecekte b iz i  neyin 
beklediğini bi l ir. Bu konu,  Bagmıad-gira'd<ı. söyle onaylanır :  O herseyi 
bil ir ,  fakat hickimse Onu bi lemez. 

Yüce Tanrının biz im bacaklarımız gib i  bacak ları yoktur, fakat O, 
uzayda yürüyebilir, cünkü O, nıhsal bacaklara sah iptir. Birbaşka deyişle, 
Tanrı şahsiyetsiz bir varlık değildir; Onun gözleri, bacakları ,  elleri ve 
herseyi vard ır ve biz de Onun öz parcası olduğumuz icin bu organlara 
sahibiz. Fakat, Onun elleri ,  bacakları , gözleri ve bütün duyuları maddi 
doğa tarafından k irletilmemiştir. 

O belirid iği zaman, dahil i  kudreti vasıtası ile olduğu gibi bel irdiği 
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Bagavad-gita'da da onaylanır. O, maddi enerj i tarafından kirletilemez, 
çünkü O, maddi enerj inin efendisidir. Vedik l iteratüründe Onun 
tüm vücudunun ruhsal olduğu belirtilir . O, sac-cid-ananda�vigraha 
adında ebedi bir surete sahiptir. O, bütün zenginliklerin sahibidir. 
O, bütün servetlerin ve bütün enerj i lerin sahibidir. O, en zeki olandır 
ve bilg i  ile doludur. Bunlar, Tanrının Yüce Şahsının özel liklerinden 
bazılarıdır. O, bütün canlı varlıkların bakıcısı ve bütün faaliyetlerin 
şahididir. Vedik l iteratüründen anladığımız kadarıyla, Yüce Tanrı 
daima aşkındır. Biz, Onun kafasını, yüzünü, ellerini, veya bacaklarını 
göremesek bile O, bütün bunlara sahiptir ve biz, Tanrının suretini 
ancak aşkın mertebeye yükseldiğimiz zaman görebiliriz. Duyularımız 
maddi pislikle örtülü oldukça Onun suretini göremeyiz. Bu bakımdan, 
hala maddeden etkilenmekte olan gayrişahsiyetçiler Tanrının Şahsını 
anlayamazlar. 
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bahir antas ca bütaniim 
acarariı caram eva ca 

süksmatvat tad avijfıeyariı 
düra-sthariı cantike ca tat 

bahi�-dışarıda; antah-içeride ; ca---de-da; bütarıiinı-bütün canlı 
varl ıkların;  acaranı-hareketsiz ; caranı-hareket l i ;  eva---de-da; 
ca-ve ; süksmatvat-astral  b i r  yapıda olduğundan ; tat-o; 
avijfıeyam-bilinemez; düra-stham-uzakta; ca---de-da; antike-yakın; 
ca-ve; tat-o. 

CEVİR İ 
Yüce Hakikat, hareketli ve hareketsiz olan bütün canlı varlıkların 
içinde ve dışında var olur. O, astral bir yapıda olduğu için maddi 
duyuların gücü Onu görmeye ve bilmeye yetmez. O, çok uzaklarda 
olmasına rağmen aynı zamanda herşeye çok yakındır. 

ACIKLAMA 
Vedik l iteratüründen anladığı'mıza göre, Narayaı:ıa, yani Yüce Şahıs 
her canlının hem icinde hem de dısında bulunur. O, hem maddi 
hem de ruhsal dünyalarda mevcutt�r. O, çok uzaklarda olmasına 
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rağmen aslınd'! çok yakınımızdadır. &ınlar Yedik literatürü tarafından 
belirtilmiştir. Asino dürariı vrajati sayano yati sarvacah (Katha Upanişad 
1 . 2. 2 1 ) .  Ve O, daima aşkın bir saadet içinde olduğu için biz, Onun 
tüm zenginliklerinden nasıl zevk aldığını anlayamayız. Biz bunları bu 
maddi duyularımızla göremez ve anlayamayız. Bu bakımdan, Yedik 
literatüründe, "Onu anlamak için bizim maddi duyularımız ve aklımız 
caresiz kalır" diye belirtilmiştir. Fakat, Kfşı:ıa şuuruyla adanmış hizmet 
vererek akl ını ve duyularını arıtan kişi Onu her zaman görebil ir .  
Brahma-samhita'da onaylandığı gibi, Yüce Tanrıya aşkla bağlanan 
adanmış k iş i  Onu daima görebilir. Ve Bagavad-gita'da ( 1 1 .54)  da 
onaylandığı gibi ,  O sadece adanmış hizmet vasıtasıyla görülebilir ve 
anlaşılabilir. Bakıya tv ananyaya sakyah. 
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avibhaktaın ca bütesu 

vibhaktam iva ca.sthitam 
büta-bartr ca tajjneyam 

grasişnu prabhavişnu ca 

cıvibhakcam-bölünmemis ;  ccı-d e -d a ;  bütesu-bü tün canl ı  
var l ık lard a ;  vibhaktam-· bölünmüs ;  iva-s�nk i ;  ca--de-da; 
sthitam-bulunur; büta-bartr-bütün canlı varlıkların bakıcısı; ca--de
d a ;  tat- o ; jı1eyam- a n l a ş ı l m a l ı ;  grasisnu-yutan; 
prabhavisnu-gel işen; ca--de-da. 

CEVİR İ 
Üstünruh, bütün canlı varlıkların arasında bölünmüş (paylaşılmış) 
gibi görünse de, O asla bölünmemiştir. O tektir. O, bütün canlıların 
bakıcısı ( yaşatıcısı ) olmakla beraber, herşeyi Onun geliştirdiği ve 
Onun yuttuğu gayet iyi bilinmelidir. 

ACI KLAMA 
Tanrı , herkesin kalbinde Üstünruh olarak bu lunur. Bu, Onun 
bölünmüş olduğunu mu gösterir ? Hayır, aslında O birdir. Buna örnek 
olarak güneşi gösterebiliriz. Güneş kendi yörüngesinde bulunur, fakat 
eğer her yöne doğru beşbin kilometre kadar gidip önümüze çıkan 
herkese "Güneş nerede ?" diye sorarsak, herkes göğü işaret ederek 
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"İşte orada" diyecektir. Yedik literatüründe verilen bu örnek, aslında 
bölünmemiş olmasına rağmen bölünmüş gibi göründüğünü belirtmek 
amacıyla  yap ı l ı r. Güneşin b ircok yerden bircok kiş i  tarafı ndan 
görü lebi lmesi gibi, herşeye kadir Vişnu da her yerde mevcuttur. Ve 
Yüce Tanrı herşeyin yaşat ıc ıs ı  olmakla beraber, cözü lüp dağılma 
(k ıyamet) gününde herşeyi yutar. Tanrı ,  Kuruksetra 'da toplanmış 
bu lunan bütün savaşcı ları yutmaya geldiğini,  Onbirinc i  Bölümde 
belirttiği zaman bu hakikati onaylamıştır. O, herşeyi zaman suretinde 
yu ttuğundan da bahsetmişti. O, yok edicid i r  ve herşeyi öldürendir. 
Yaratı l ıs vakti geld iği zaman O, herşeyi özgün halinden gel iştirerek 
ortaya cıkart ır ve cözü lüp dağı lma günüde onları tekrar yutar. Yedik 
i lahi ler tarafından onayland ığı g ibi ,  O, bütün canlı varlıkların ve 
herseyin kaynağıd ı r .  Yaratı ld ıktan sonra hersey Onun herşeye 
kaJ irl iğ inde istirahat eder ve cözülüp dağı lmadan sonra hersey Onda 
iq iraha t etmek üzere Ona geri döner. 
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jyotisiim api cajjyoris 
camasah param ucyace 

ji'ıanam jiıeyam jiwn.a�gamyam 
hrdi sarvasya visrhitam 

jyorisiim-bü tün ış ıklı  nesnelerde ;  api-de-da ; car-o; jyotih-ışığm 
k a y n a ğ ı ;  ranuısah-kara n l  ı k ;  param-öt e s i ; ucyate-denir; 
ji'ıan.am-bilgi ; jı1e yam-bil inen; jiıiina�gamyam-bi lgi vasıtasıyla 
yaklaşılabilir; hrdi-kalpte; sarvasya-herkesin; visrhicam-bulunur. 

CEVİR İ 
O, bütün ışıklı nesnelerin .ı ş ığının kaynağıdır. O ,  maddenin 
karanlığının ötesindedir ve tezahür etmemiştir. O, bilgidir, bilginin 
hedefidir ve bilginin kazancıdır. O, herkesin kalbindedir. 

ACIKLAMA 
Tanrının Yüce Şahsı Üstünr�h, Güneş, Ay ve y ı ldız lar gibi bütün 
ayd ınl ık  nesneler in ış ığının k aynağıdır .  V e d i k  l i teratüründe 
bel irtild iğine göre, manevi krall ıkta güneşe ve aya ihti yaç yoktur, 
çünkü orada Yüce Tanrının parlaklığı mevcuttur. Maddi  dünyada 
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ise, Tanrının ruhsal parlaklığı (nuru ) olan brahnwjyoti maddi unsurlar 
tarafından, yani nu.ıluırr-wrwa tarafından örtü lmüş olduğundan, 
aydınlanmak için Güneşe, Aya, elektriğe, vs. ihtiyac duyarız. Fakat, 
ruhsal dünyada bu gibi seylere ihtiyac yoktur. Yedik li teratüründe 
ac ıkca bel irtildiğine göre, Onun aydınlık nuruyla herşey aydınlanır. 
Maddi dünyada ise böyle bir durum yoktur. O, çok uzaklarda bulunan 
ruhsal semadaki nıhsal dünyasındadır. Yedik literatürü bunu su sözlerle 
onaylar: Adityiı - t 1ıınwri1 ranımah pdrnsrar ( Sq 1cttlwart1rn Upmlisad 3 .8 ) .  
O,  ebed iyen parlayan b i r  güneş gibidir , ve  O,  bu maddi dünyanın 
karanl ığından cok uzaklardad ı r .  

Onun b i lgisi aşk ınd ır . Askın bi lginin özüni'ıı1 Brahman olduğu 
Ved ik l i te ratüründe onaylanır. Herkesin kalbinde bulunan Yüce Tanrı 
ruhsal dünyaya tramfrr nlınak i steyenlere bi lgi verir. Rir Yedik nwnrrn 
( Swrtlwar,ırıı L 'fhı ı ı i_, , ıı /  6 . 1 H )  bu konuda siiyle der :  rııın Jw dt'q 1am 
:i t nıa-hı ıddhi-fırıı kılst ı ıiı nı ı mı 1 1b1 1r  t 'i l İ  Sil rııı_ııım ııhmiı fırııpııdyc . K isi ,  
eğer özgür olmak i q i y \ lrsa Tanr ın ın Yüc e  Sahsına tes l i m  ulmal ıd ı r .  
N ih a i  b i lg in in  bmmc ı gi 'ız i'ınüne a l ın arak, y ine Ved ik l i tera tü ründe 
söyle denir :  rı ım t.'t 'd q 1iditt 1ılti nırt)'t ı ı ı ı  "Kis i ,  sadece Onu hi lerek doğum 
ve ölümün s ın ı rlar ın ı asah i l i r . "  (\ q 1ctil.wı1wrn Upııı ıisılil ) . 8 )  

O, herkesin kalhinde yüce knntrnliir ularak hulunur. Yi·ıce Tanrının 
her tarafa dağ ı lmıs  e l ler i  ve hacaklar ı  vard ı r .  Ru hakı mdan , faal i ye t 
alanını bilen iki ki�i vard ı r  ve bunlar, Ustünruh ile bireysel nıhtur. 
K i ş i n i n  e l l er i  ve hac a k la r ı  sadece b e l l i  h i r  yerde hu lunur ,  fakat  
Krsna 'nın e l leri ve  hacakları  her  yere dağı lmıst ır. Bu konu , Swrı!.'lvawrn 
Upanisad'da ( ) . 1 7 )  si1yle ona ylanır :  sanılı.ı;ya f>rnhhımı isiinmn sanmya 
sarmımiı lnhı ı t .  Tan r ı nı n  Yi·ıce  Sahsı  Ustii nru h ,  h i.ı tii n c a n l ı lar ın 
fnı 1hl�ıı sud Lı r , yani  i israd ı d ı r  ve dı� lay ı s ıy la  O, hiitün canl ı la r ın n iha i  
s ığ ınağıd ı r .  Bu ndan d \ l l ay ı ,  Yiice Ustünnıh i le hireysel ruhun da ima 
hirhir ler indcn farkl ı  ı ılduklar ı  gerceği h ich i r  zaman unutu lmama lıd ır .  
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i c i  ksecraın wrha jıulruııiı 
ji1eyaın cokraıiı samZısarah 

mad-bakra ccad vijiwya 
mad-bZıvZıyopapdyate 

i t i-böylece; kse cra m- faa l i  yet  a l an ı  ( vücut ) ;  uuhlı--de-da; 
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jiüinam-bilgi; jfıeyam-bil inebilir; ca-de,da; uktam-betimlenrniş; 
samasatah-özetle ; mat,baktah-Benim kulum; etat-bütün bu ;  
vijiüiya-

· a n l a d ı k tan son ra ;  mat,bavaya-Benim doğama ;  
upapadyate-u laşır. 

CEVİRİ  
Böylece; faaliyetlerin alanı (v.ücut) ,  bilgi ve  bilinebilir olan Benim 
tarafımdan özetlenmis oldu. Bunu, sadece Bana adanrrııs kullarım 
tam olarak anlayabilir. ve Benim doğama (mizacıma) ulaşabilirler. 

ACIKLAMA 
Tanrı ,  buraya kadar vücudu, bilgiyi ve bi l inebilir olanı özetlemiştir. 
Bu bilgi, bilen, bi linebilir olan ve b ilme yöntemi olmak üzere üç 
ögeden ibarettir. Bunların b ir araya gelmesine vijiüina, veya b i lg i  
bilimi adı verilir. Mükemmel bilgi, sadece doğrudan doğruya Tanrıya 
adanmış kul lar tarafından anlaşı lab i l ir .  Diğerleri bu bi lg iy i  
anlayamazlar. Monistler, nihai mertebede bu üç ögenin bir  olduğunu 
iddia etseler de adanmış kul lar bunu kabu l etmezler. Bilgi ve b ilgi 
ge l işiminin anlamı, k işinin kendisini Krşı::ı.a şuurunda bulması ve 
anlamasıdır. Maddi dünyada yaşayan bizler maddi bil inç tarafından 
yönlendiriliriz, fakat şuurumuzu Krşı::ı.a'nın faaliyetlerine aktardığımız 
zaman Krşna'nın herşey olduğunu idrak ederiz ve gerçek bilgiye ulaşırız. 
Birbaşka deyiş le, b i lg i ,  adanmış hizmetin mükemmel bir şekilde 
anlaşılmasının başlangıc safhasından başka birşey değildir. Bu konu 
Onbesinci Bölümde acıklanacaktır. 

Özetlersek, maha,lJÜtani ile başlayıp, cetana dhrtih i le devam eden 
6. ve 7 .  maddelerde maddi unsurların ve yaşam belirtilerinin belli  
tezahürlerinin analiz ed i ldiğini anlayabi l iriz. Bunlar, vücudu veya 
faaliyetlerin alanını oluşturmak için bir araya gelirler. Ve, amanitvam 
ile başlayıp , tattva,jiiiinartha,dar5anam i le  devam eden 8 .  den 1 2 . 
maddelere kadar olan dörtlükler, faaliyetlerin alanının her iki bilginini, 
yani ruh ve Ustünruhu anlamak için gerekli olan bilgiyi edinme 
yöntemini anlatmaktaydı. Soma, an.adi mat,param i le başlayıp, hrdi 
sarvasya vişthitam ile devam eden 1 3 .  madq�den 1 8 . maddeye kadar 
olan dörtlükler, ruhu ve Yüce Tanrıyı, yani Ustünruhu anlatmaktaydı. 

Böylece bu üc qge, yani faaliyet alanı (vücut),  anlama yöntemi ve 
hem ruh, hem de Ustünruh anlatılmış oldu. Burada özellikle anlatıldığı 
gibi, bu üç ögeyi sadece Tanrıya adanmış kullar açıkça anlayabilirler. 
Bu bakımdan, Bagavad,gita adanmış kullar için oldukça kullanışlı bir 
kitaptır, çünkü Gita onları, en yüce kazanç olan Yüce Tanrı Krşı::ı.a'nın 
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doğasına ulaştırır. Birbaşka deyişle, sadece adanmış kullar ve o yapıda 
olan kişiler Bagavad-gitii'yı anlayabilir ve arzulanan sonuca ulaşabilirler. 
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prakrtim puruşam caiva 
vidahy aniidi ubhiiv api 

vikiiriims ca gımiims caiq;a 
vidahi prakrti-sambhaviin 

prakrtim-madd i doğa ; puruşarri-canl ı  varl ıklar;  ca--de-da; 
eva-kesinlikle ; viddhi-bilmelisin; aniidi-başlangıçsız; ubhau-her 
iki; api-de-da;  vikiiriin--dönüşümler ;  ca--de-da; guniin--doğanın 
üç hali ;  ca--de-da; eva-kesinlikle; vidahi-bil; prakrti-maddi doğa; 
sarnbhaviin-ürünü. 

CEVİRİ  
Maddi doğa ve canlıların baŞlangıçsız oldukları iyi bilinmelidir. 
Onların dönüşümleri ve maddenin halleri maddi doğanın bir 
ürünüdür. 

ACIKLAMA 
Bu bölümde veri len bilgi sayesindeJişi, vücudu (faaliyet alanını) ve 
vücudu bi lenleri (b ireysel ruh ve Ustünruh) anlayabilir. Vücut bir 
faaliyet alanıdır ve maddi doğa tarafından oluşturulmuştur. Vücudun 
faaliyetlerinden zevk alan vücutlanmış bireysel ruh bir puruşadır, 
yani canlı yarlıktır. Vücudun bilginlerinden biri, bu bireysel ruhtur, 
diğeri ise Ustünruhtur. Gerek Ustünruh, gerekse bireyse l varlık, 
Tanrının Yüce Sahsının farklı tezahürleridir. Canl ı  varlık Onun 
enerj isinin kategorisindedir, Üstünruh ise Onun şahsi yayıl ımının 
kategorisindedir. 

Gerek maddi doğa, gerekse canlı varlık ebedidir. Birbaşka deyişle, 
bunlar yarat ı lıştan önce de var olmaktalardı .  Maddi tezahür Yüce 
Tanrının enerj isinden türemiştir ve aynı şeki lde, canlı varlıklar da 
Onun enerj isinden türemişlerdir, fakat canlı varl ıklar Onun yüce 
enerj isine dahildirler. Gerek maddi  doğa, gerekse canl ı  varlıklar 
kozmozun tezahüründen önce de var idiler. Tanrının Yüce Sahsı 
Maha-Vişı:ıu 'nun bağrında uyumakta olan maddi doğa, zamanı 
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geldiğinde nuılıaHartvanın temsilciliği tarafından tezahür ettirilmiştir. 
Aynı şekilde, canlı varlıklar da Onda idiler ve koşullanmış oldukları 
icin Yüce Tanrıya hizmet etmeye isteksizleşmişlerdi .  Bundan dolayı, 
ruhsal semaya girmelerine izin verilmemekteydi. Ve maddi doğanın 
bir sonraki tezahürü ile bu canlı varl ıklara, maddi dünyada yeniden 
deneyimde bulunarak ruhsal dünyaya geri dönebilmek icin hazırlanma 
sansı tan ınmıst ır .  Canlı varlıklar, asl ında Yüce Tanrının öz 
parca larıdır ,  fakat asi mizacları yüzünden maddi doğa icerisine 
knsullanmıslardır .  Yüce Tanrının bu canlı varl ıkları, veya üstün 
vrt r l ık la r ı n ın madd i doğa ile nasıl il iski kurdukları asl ında önemli 
Jcği ld i r .  Runun nası l  ve neden olduğunu Yüce Tanrı bilir .  Kutsal 
metinlerde Tanrı ta rafından an latı ldığ ına göre, Bu maddi doğanın 
C rtzibesinc kapı lanların var olus icin zorlu bir cabalama icinde oldukları 
.;i iy lcnir .  Fakat, hu b irkac dörtlükte anlatı lanlardan anlasıldığına göre, 
mrtJJ i  dnğanın üc hali tarafından yapılan bütün dönüşümler ve 
c t k i les i m lc r de madd i doğan ın bir ürünüdür. Canlı varlıkları 
i lgi lend iren hütt·ın döni.isümler ve cesitlenmeler vücutla ilgi lidir. Ruh 
i c in ,  hiti ın canlı var l ık lar aynıd ır. 
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� � kı_�qa-karana-kLırcrc�e 
�tuh prakrtir ucyate 

pı.ırusah sııkha-duhkhiiniiriı 
boktrtve hetur ııcyate 

kı:ır:wı-etkinin; karana-ve sebep; kartrtve-yaratıl ış konusunda; 
hetııh-arac; prnkrtih-maddi doğa; ııcyare--<lenir ; purusah---canlı 
v a r l ı k ;  sııkha-m u t l u  luğu n ;  duhklıiiniim-ve rahats ı z l ı k ;  
boktrtı •e-zevkinde;  heıuh-arac ;  ucyace---denir. 

CEVİRİ 
Canlı varlık, bu dünyadaki ceşitli zevk ve acıların sebebidir ve 
doğa ise, bütün maddi nedenlerin ve etkilerin sebebidir. 

ACIKLAMA 
Canlı varlıklar arasındaki vüc�t ve duyuların farklı tezahürleri maddi 
doğaya bağlıdır. 8.400.000 çeşit canlı türü vardır ve bunların hepsi 
maddi doğanın ürünüdür. Bu canlı türleri çeşitli vücutlarda yaşamayı 
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arzu layan canlı  var l ıkların fark l ı  duygusal zevklerinden oluşmuştur .  
Canl ı  var l ık ,  ic inde bulunduğu vücuda göre farkl ı  mutluluklar ı  ve  
rahatsLZl ık lar ı  deneyimler .  Maddi mutluluğu ve rahatsızl ığı kendisiyle 
i lgi l i  deği l vücudu i le i lgil idir .  Canl ı  varlığın özgün halinde zevk a lma 
endişesi yoktur. Canlı varlı k  maddi doğaya hükmetme arzusu yüzünden 
maddi dünyada ka l ır .  Ruhsal dünyada ise böyle birşey yoktur. Ruhsal 
dünya saftır, fakat maddi dünyadaki nıhlar, vücutları icin ceşitli zevkler 
yasamaya caba lar lar .  Bu vücudun, duyuların etkis inden ibaret  
olduğunu ac ık lamamız,  sanır ım bu konuya ac ıkl ık get ir i r. Duyu lar,  
arzu lar ı  tatmin etmek icin ku l lanı lan birer aract ı rlar. Madd i doğa 
tarafından sunulan tl)plam ( vlicut ve arac duyular ı )  gelecek dörtlükte 
de aç ıklanacağı gib i ,  canlı varl ıkların gecmisteki arzu ve faal iyetlerine 
göre kutsanacak, veya lanet lenecekt ir. Kisinin arzu ve faal iyetlerine 
gi1re , madd i doğa k i s iy i  ces i t l i  ikamet yerlerine yerlest ir ir .  Pıu gibi  
ikamet yerlerine yerlestiri lmesinin ve duyduğu zevklerin, veya acı ların 
sehebi canlı varl ığın kend i sid ir .  Be l l i  hir  vlicuda yerlestir i len canl ı  
varl ık doğanın knntmlli a l t ın a  girer ,  cünkii maddeden iharet olan 
vücut  doğa kanunlarına giire hareket eder. Ve canl ı  varl ı ğın bunu 
değis t i rmeye gi'ıc l'ı yetmez .  Canl ı  varl ı k ,  h i r  kl'ıpek vı·ıcuduna 
yerlestirild iği zaman hir  kiipek gihi  hareket etmek zorunda kal ır. Pıaska 
türlü hareket edemez .  Ve canl ı  var l ık  eğer h i r  dumuz vı·ıcuduna 
yerleştir i l irse rislik yemek ve domuz gihi hareket etmek zorunda kalır .  
Aynı şek i lde ,  canl ı  va r l ık  h ir  yar ı tanrı vlicuduna yerlest i r i l i rse, \ l  
zaman o vlicuda güre hareket etmek znrunda ka l ı r .  Bu, duğanın hir 
kanunudur. F::ıkat ,  Usti'ı ımıh her durumda hireysel ruh i le heraherdir .  
Bu konu, Veılll iar 'da  ( Mınulıkll U/>ltnİ\lUl 3. 1 .  1 )  si ıyle izah ed i l i r; dvii 
s ı.ıpanıZi Stıy ı.ıjtl sdkhiiy<ıh , yani Yl'ıcc T::ınrı canlı var l ığa karsı  cnk 
ins::ıfl ıd ır ;  O, Usti'ıımıh, veya Paramatma \ llarak her knsulda bireyse l 
ruha daima esl ik eder. 
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purusah-c a n l ı  v a r l ı k ;  prakrci-schah-maddi  enerj i i çer i s inde 
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bulunmak; hi-kesinlikle; buiıkte-zevk alır; prakrtHiin-maddi doğa 
tarafından üretilmiş; guniin-doğa haller i ;  kiiraT)Llm-sebep; guna� 
saiıgah-doğa halleri ile beraber olmak; asya-canlı varl ığ ın ; sat� 
asat-iyide ve kötüde; yoni-yaşam türleri; janmasu-doğumlarda. 

CEVİRİ 
Maddi doğada yaşayan canlı �arlık, böylece doğanın üç halinden 
zevk alarak yaşamdaki çeşitli yolları izler. Bu durum, canlı varlığın 
maddi doğa ile olan birlikteliğine bağlıdır. Canlı varlık ,  böylece 
ceşitli canlıların arasında iyilik ve kötülükle karşılaşır. 

ACIKLAMA 
Canlı  varlığın bir vücuttan. d iğerine geçişini anlamak bakımından, 
bu dörtlük çok önemlidir. ikinci Bölümde izah edildiği gibi, canlı 
varlık, tıpkı giysi değiştirir gibi bir vücuttan diğerine geçer. Onun bu 
giysi değiştirmesine, maddi var oluşa olan bağımlılığı sebep olur. Canlı 
varlık bu sahte tezahürün esiri olduğu sürece bir vücuttan d iğerine 
geçmeye mecbur kalır. Canlı varlık, maddi doğaya hükmetme arzusu 
yüzünden böyle arzulanmayan bir duruma düşmüştür. Maddi arzuların 
etkisi altında kalan canlı varl ık, bazen yarıtanrı olarak, bazen insan 
olarak, bazen hayvan, kuş, solucan, veya balık olarak, bazen kutsal 
bir insan olarak, bazen de bir böcek olarak dünyaya gelir. Ve bu, 
böylece sürüp gider. Ve canlı varlık maddi doğanın etkisi altında 
olduğu için her durumda, kendisini içinde bulunduğu ortamın efendisi 
zanneder. 

Canlı varl ığın ceşitli vücutlara nası l  yerleştirildiği burada 
acıklanmaktadır. Buna, canlı varlığın, maddi doğanın çeşitli halleri 
ile olan beraberl iği sebep olur. Bu. bakımdan, kişi bu üç maddi hali 
asarak askın konuma ulasmalıdır. iste buna Krsna suuru denir. Kisi, 
Krşna şu�runa yükselmedikçe maddi bilinci on�· bir �cuttan diğeriİıe 
taşıyacaktır, çünkü canlı varl ık çok uzun bir süreden beri maddi 
arzular taşımaktadır. Fakat, bu kavramı değiştirmelidir. Bu değişim, 
sadece otorite kaynaklardan hakikati öğrenmekle olur. Buna 
verilebilecek en iyi örnek ise Arjuna'nın Tanrı bilimini Krşı:ıa'dan 
öğrenmesidir. Canlı  varlık eğer bunu yapmayı kabul ederse, uzun 
zamandan beri gütmekte olduğu maddi doğaya hükmetme arzusunu 
kaybedecek ve zamanla bu arzusu azaldıkça manevi  mutluluğa 
ulaşacaktır. Bir Yedik mantrada söylendiği gibi, Tanrının Yüce Şahsı 
i le olan beraberliği hakkında bilgi edinen kişi ebedi saadet  dolu 
yasamından gitgide daha çok zevk almaya başlar. 
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ııpadraştii-dene t ley ic i ;  anıımanrii-iz in  ver ic i ;  c a--de-da; 
barta-üstad;  �kra-yüce hoşlanıc ı ;  maha-isvarah-Yüce Tanrı ; 
pararruı-iitmii-Ustünruh; i t i-de -da ;  ca-ve ; api--doğrusu ; 
ııkwh-deni r ;  dehe-vücu tta ;  asmin-bu ; pıırıısah-hoşlanıcı ; 
parah-aşkın .  

CEVİRİ 
Üstünruh olarak bilinen, denetleyici ve izin verici olarak var olan 
yüce sahip Tanrı da bu vücut içerisinde aşkın hoşlanıcı olarak 
bulunur. 

ACIKLAMA 
Burada belirtildiğine göre, bireysel ruha daima refakat eden Üstünruh, 
Yüce Tanrının temsilcisidir. O, sıradan bir canlı varlık değildir. Monist 
filozofla�, vücudu bilen varlıkları bir olarak kabul ettikleri icin bireysel 
ruh ile Ustünruh arasında hicbir farkın olmadığını zannederler. Bunu 
acığa cıkartmak isteyen Tanrı, burada, her vücutta Paramatma olarak 
temsil edildiğini belirtmektedir. O, bireysel ruhtan farklıdır ve paradır, 
yani as�ındır. Bireysel ruh belli bir alanın faaliyetlerinden zevk alabilir, 
fakat Ustünruh, ne sınırlı bir hoslanıcı olarak, ne de vücutsal 
faal iyetlerde rol alan birisi olarak bulunur, fakat O, bir şahit ,  bir 
denetleyici ,  izin verici ve yüce hoşlanıcı olarak bulunur. Onun adı 
atma deği l ,  Paramatmadır ve aşkınd ır .  Paramatma i le. atmanın 
birbirler ind en fark l ı  oldukları acıkca ortadad ı r .  Ustünruh 
Paramatmanın her yerde kolları ve bacakları vardır, fakat bireysel 
ruhun bu özel liği yoktur. Ve Paramatma, Yüce Tanrı olarak bireysel 
ruhun maddi zevkler arzulayışını onaylama işlevine sahiptir. Yüce 
Ruhun onayı olmaksızın bireysel ruh hiçbirşey yapamaz. Birey buktadır, 
yani yaşatt landır ve Tamı ooktadır, yani yaşatandır. Sayısız miktarda 
canlı varlık vardır ve Tanrı ,  onların kalplerinde bir dost olarak bulunur. 

Hakikat şudur ki , her bireysel varlık ebediyen Yüce Tanrının öz 
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parçasıdır ve her ikisi  de birbirleri i le çok samimi birer dosttur. Fakat 
canl ı  var l ık ,  Yüce Tanr ın ın kend is i  iç in uygun gördüğü şeyler i  
reddetmeye ve 13ağımsızca hareket ederek maddi doğaya hükmetmeye 
eği l imlidir  ve bu eği l iminden dolayı ona ,  Yüce Tanrının marj inal 
enerj isi denir. Canl ı  varl ık ya maddi enerj i icerisinde,  ya da ruhsal 
enerj i  icerisinde yer alır .  Ve canlı varlık maddi enerj iye koşullandıkça 
Ustünruh onun dostu o larak onu ruhsa l enerj i ye tekrar ger i  
Jöndünnek icin onunla kalır. Tanrı daima canlı varlığı ruhsal enerj iye 
geri döndürmek ister, fakat bireysel varl ık,  bağımsızlığı sayesinde, bu 
ruhsal ısıkla beraber olmayı sürekli  olarak reddeder. işte bireysel ruhun 
bağımsız l ığ ını  bu sek i lde kötüye kul lanması onun maddi doğaya 
kosu l l anarak acı cekmesine sebep olur. Bu bakı mdan, Tanrı daimi 
ularak icten ve dıstan bizlere öğretide bulunur. Dıstan yaptığı öğretileri 
!1 t 1.ı;u ı •ad-girii 'da be l irttiği şek i lde yapar ve icten yaptığı öğret i leri de 
canlı varl ığın madd i a landa yartığı faal iyet lerin kendisini asla gercek 
mutluluğa ulastıramı yacağına ikna etmeye cal ışarak yapar. O, "Sadece 
vazgec ve inancın ı Bana yLinelt. &1ylece mutlu olacaksın" der. Böylece, 
Pa ram:'ıtm:'ıya,  veya Tanrının Yüce Sahsına iman eden zeki k iş i ,  
bi lginin saadet dolu ebedi yasam ında ilerlemeye başlar. 

2 4  
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)'a evaın wrri purusaıi1 
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sarvarhii varrarnano 'pi 
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)·ah-her k i m ;  evam-böy lece; verri-anlar ;  purusam--canlı varl ık ;  
prakrrim-maddi doğa; ca-ve; gunaih-maddi doğa halleri; saha-ile; 
sanıarhii-her bak ı mdan; ııarcamJnah-bu lunma k ;  api-rağmen; 
na-asla;  sah--0; bıiyah-tekrar; abhijc'iyace-<loğar. 

ÇEVİRİ 
Maddi doğayı, canlı varlığı ve doğa hallerinin biribirini etkilemesini 
ele alan bu felsefeyi anlayan kişinin özgürlüğe kavuşacağı kesindir. 
Bu kisinin şimdiki konumu göz önüne alınmaz ve bir daha burada 
doğmaz. 
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ACIKLAMA 
Maddi doğanın, Üstünruhun, .b ireysel  ruhun ve bunların aras ındak i 
i l işkinin ac ıkca anlası lması  k i� iy i  özgür lüğe ulaşmaya ve bu madd i 
doğaya geri dönmeye wrlanmadan ruhsa l atıTIL1sfere dönmeye müsai t  
b i r  hale get ir i r .  Bi lg inin sonucu budur. B i lginin amac ı ,  canl ı  varl ığa 
bu m add i var L ı lus  icer i s ine düsmüs olduğunu anlatmaktır .  Canl ı  
varl ık ,  otoritelerle,  ku tsa l k i s i lerle,  ve  h i r  mürsidle i l işki kunıp kişisel 
gayret gi'ıs tcrerek ic inde bu lunduğu hmu mu anlamal ı  ve Tanr ın ın 
Sahsı tarafı ndan a n Lı t ı lmıs  ulan litıgı 1 ı •tul-,ı:;irti ' y ı  anlayarak ruhsa l 
suurunu, yani  Krsna ::-uunınu uy <md ı rma l ıd ır. Bôy lcce , hu madd i var 
L ı l u ::-a tekrar  geri d i )n mc yec eğ i kes inl i k kazanm ı s n lur , ve hi lginin 
e l>ed i sa<ıdct  Jnlu ya::-amında yasamak üze re nıhsal düny<ı ya transfer 
L ıl u r . 
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dirwl ııcıw-med it<ısyL ın i le ; tlrnımıi-henl i k iccris indc ; / ım'>1t 1ı ıri-gi ır; 
kcc i r-haz ı ; arnulıwm-Ustünr uh; ilrnwıul-ak ı l i k ;  ıın)'L'--d iğerkri ; 
\tlı1/Jıycıw-felscfi t a r t ı sma l a rLı ; :vc ı.ı;cııa-yuga s iste ırİ i  i l e ;  lv:ınıw
,·ı ıgcna- m e y v c s e  l a rz u Lı rJ a n  u za k fa a l i ye t le r l e ; uı-dc-da;  
c ıpurc--<l iğcr !er i . 

CEVİRİ  
Baz ı ları meditasyon yoluyla ,  bazı ları bi lgi edine�ek ve  bazıları da 
meyvesel arzulardan ar ınmıs olarak cal ısarak Ustünruhu kendi 
iclerinde duyumsarlar. 

ACI KLAMA 
Kisinin benl ik  idraki  arayısı icerisinde olması bt:ık ımındtın, kl l�u l l tınmıs 
ruhlar ikiye ayrı l ırlar. Ateistler, kötü niyetl i kisi ler ve süphecilcr manevi 
anlay ı ş  du ygusundan yoksund ur.  Fakat,  ruhsal yaş;ımı anl amakta 
inandı olan kişi ler de  vardır ve bunlar, kend i kend i ler ini denetleyen 
ku l l ar ,  fi lozoflar ve meyvesel sonuclardan feragat ederek cal ışan 
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kişilerdir. Teklik doktrinini daima yaymaya çalışanlar da ateistler ve 
kötü niyetli kişilerle aynı grupta yer alırlar. Birbaşka deyişle, sadece 
Tanrının Yüce Şahsına adanmış olanlar ruhsal anlayışta en iyi yerde 
bulunan kişilerd ir, çünkü onlar, bu maddi doğanın ötesinde ruhsal 
b.ir dünya olduğunu ve her tarafı kaplayan Tanımın, herkesin kalbinde 
Ustünruh olarak bulunan Tanrının Yüce Sahsmm da orada 
bulunduğunu bilirler. Bilgi edinerek Yüce Mutlak Hakikati anlamaya 
çalışanlar da vardır ve bunlar inançlı sınıfa dahildir. Sankhya filozofları 
bu maddi dünyayı yirmidört unsur içeris inde analiz ederler ve 
yirmibeşinci unsur olarak bireysel ruhu eklerler. Bireysel ruhun aşkın 
bir yapıda olduğunu anladıkları zaman, bireysel ruhun üzerinde de 
Tanımın Yüce Şahsının bulunduğunu ve Onun ise yirmialtıncı unsur 
olduğunu anlayabilirler. Böylece, Krşı:ıa şuurunda verilen adanmış 
hizmet standartına yavaş yavaş yüksel irler. Meyvesel sonuçlardan 
arınmış olarak çalışanlar da bu tavırları ile mükemmelliği sergilerler. 
Ve bunlara, Krşı:ıa şuurunda adanmış hizmet verme platformuna 
yükselme şan�ı tanınır. Burada belirtildiğine göre, bazıları saf bilince 
s.ahiptir ve Ustünruhu meditasyon yoluyla bulmaya calısırlar, ve 
Ustünruhu kendi içlerinde keşfettikleri zaman aşkın mertebeye 
ulaşırlar. Aynı şekilde, bilgi edinerek Yüce Ruhu anlamaya calışanlar, 
hatha-yoga yaparak anlamaya çal ışanlar, ve Tanrının Yüce Şahsını 
çocuksu faaliyetlerle tatmin etmeye calışanlar da vardır. 
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anye--<liğerleri ; tu-fakat; evam-böylece ;  ajanantah-ruhsal bilgi 
olmadan ;  s r u c v a- d u y a r a k  ; anyebhyah--<liğerlerinden; 
uplı.sate- ibadete  baş la r ;  te-Dnlar; ap i-de - d a ;  ca-ve; 
atitaranti-aşmak;  eva-kesinlikle; mrtyum-ölüm yolu ; sntti
parayanah--<luyma yetisine bağlı. 

CEVİRİ 
Manevi bilgide henüz ilerlememiş olan ve Yüce Şahıs hakkında 
başkalarından birşeyler duyarak Ona ibadet etmeye başlayanlar 
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otoritelerden bilgi edinmeye eğilimli oldukları için doğum ve ölüm 
yolunu aşarlar. 

ACIKLAMA 
Bu madde,  öze l l ikle günümü.zün modem toplumu içindir, çünkü 
günümüzün toplumunda manevi konularda pratik olarak hiçbir eğitim 
verilmemektedir. Bazı kişiler ateist, muhalif, veya felsefi görünebilirler, 
fakat bunların aslında felsefe hakkında da bilgileri yoktur. Günümüzün 
insanı, eğer iyi bir ruh ise , o zaman duyarak ilerleme şansına sahiptir. 
Bu duyma yöntemi çok önemlidir. Modern dünyaya Krşna şuurunu 
vaaz eden Rab Caitanya, bu iş itme yöntemine cok önem vermiştir, 
cünkü insanlar eğer otorite kaynaklardan Tanrı hakkında birşeyler 
duyarlarsa Tanrıya ilgi duymaya ve bu yolda Herlemeye başlayabil irler. 
Rab Çaitanya'ya göre, insanlar eğer özellikle Hare Krşr:ıa, Hare Krşr:ıa, 
Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
H·are Hare.sesinin aşkın titreşimlerini duyarlarsa bundan çok büyük 
fayda görürler. Bundan dolayı, herkes Tanrıyı yücelmiş ruhlardan 
duymalı ve zamanla herşeyi anlar bir hale gelmelidir. Kişi, o zaman 
Tanrıya ibadet etmeye başlar. Rab Çaitanya'nın dediğine göre, bu 
çağda hiçkimsenin konumunu değişt irmesi gerekmez, fakat kişi ,  
tahmin yoluyla Mutlak Hakikati anlamaya çalışmaktan vazgeçmelidir. 
Kiş i ,  Yüce Tanrın ın  bi lgisinde olanların hizmetçisi olmayı 
öğrenmelidir. Kişi, eğer adanmış saf bir kula s ığınıp, ondan benlik 
idraki hakkında b ilgi edinip, onu izleyecek kadar talihl iyse , o kişi 
zamanla adanmış saf bir kul mertebesine yükselir. Bu maddede, özellikle 
duyma yöntemi tavsiye edi lmektedir ve bu çok yararlı birşeydir. 
Günümüzün insanı filozoflar kadar kapasiteli olmasa bile, otorite bir 
sahıstan inançla duyacağı manevi konular onun bu maddi var oluştan 
kunularak evine ve Tanrıya geri dönmesine yardımcı olacaktır. 

2 7  
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yavat sanjayate kincit 
sattvariı sthavara-jaiıgamam 

kşetra-kşetrajna-sariıyogat 
uu1 vidıihi bharatarşabha 

yavat-her ne; sanjayate-var olursa; kincit-herşey ; sattvam-var 
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oluş; sthiivam-hareketsiz; jangamam-hareketli ;  kşetra-vücudun; 
ksetra�jfıa-ve vücudu bi lenin; samyogc1t-ikisinin birlikteliği ; tat 
viddhi-bilmelisin; bharata--rsabha-Ey Bharatalar'ın şefi. 

CEVİRİ 
Ey Bharatalar'ın şefi , hareketli ve hareketsiz olarak var olan her 
neyi görürsen bil ki, bunlar faal iyet alanının ve alanı bilenin 
kombinasyonundan başka birşey değildir. 

ACIKLAMA 
Kozmozun yaratılışından önce hem maddi doğanın, hem de canlı 
varlığın var olduğu bu maddede açıklanmaktad ır. Yaratı lmış olan 
herşey, canlı varlık i le maddi doğanın kombinasyonudur. Ağaçlar, 
dağlar ve tepeler gibi hareket etmeyen tezahürler ve birçok hareketli 
tezahürler vardır ve bunların hepsi , maçjdi doğa i le üstün doğanın, 
yani canlı varlığın kombinasyonlarıdır. Ustün doğa, yani canlı varlık 
olmazsa hicbirşey yetişmez. Madde ve doğa arasındaki ilişki ebediyen 
sürmektedir ve bu kombinasyon, Yüce Tanrının kontrolü altındadır, 
bu bakımdan O, hem üstün, hem de adi doğanın kontrolörüdür. 
Maddi doğa Onun tarafından yaratılmıştır ve üstün doğa maddi doğa 
içerisine yerleştirilmistir ve böylece bütün bu faaliyetler ve tezahürler 
meydana gelmiştir. 

2 8  
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samaın sanıesu bıltesu 
tisthantaın paramesvaram 

vinasyatsv avinasyantaın 
yah pasyati sa pcıSyati 

samanı-eşit olarak; sarvqıı-hepsinde ; bıl tqıı-canlı varlık lar; 
tisthantam-b u 1 u n m a k ; pamma�i5varnm-Ustünruh; 
vinasyatsıı-tahr ip  e d i l e b i l i r  oland a ;  avinasyantam-tahrip 
e d i l e m iyece ğ i n i ;  yah- y a p a n ;  pcıSyati- gö r e n ;  sah-o; 
pcıSyati-gerçekten görür. 

CEVİRİ 
Her vücutta bireysel ruha eşlik eden Üstünruhu gören, ve tahrip 
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edilebilir olan vücutta ne ruhun, ne de Üstünruhun asla tahrip 
edilemiyeceğini gören kişi gercekten görüyor demektir. 

ACIKLAMA 
Vücut ,  vücudun sahibi ,  yani . bireysel ruh ve bireyse l ruhun dostu 
olmak üzere bu üc ögenin bir arada bulunduğunu görebilen kişi 
gercek bilgiye sahip demektir. Kişi, manevi konuları gerçekten bilen 
birisi ile i lişki kurmadıkça bu üc ögeyi göremez. Bu i lişkiden yoksun 
kişiler cehalet ic indedirler; onlar sadece vücudu görürler ve vücut 
tahrip olduğu zaman herşeyin biteceğini zan_nederler. Fakat, aslında 
durum böyle değildir. Hem ruh, hem de Ustünruh, vücut tahrip 
olduktan sonra da var olurlar ve hareketli ve hareketsiz olan cesitli 
suretler içerisinde ebediyen yaşamaya devam ederler. Sanskrit sözcük 
paramefoara, bazen "bireysel ruh" anlamında çeviri lir, cünkü ruh 
vücudun efendisidir ve vücut tahrip olduktan sonra birbaşka surete 
transfer olı..!f. Ve bu, böyle sürüp gider. Fakat, bazıları parame5vara 
sözcüğünü . . Ustünruh anlamında yorumlarlar. Fakat, her iki durumda 
da hem Ustünruh, hem de bireyse l ruh varlıklarını ebediyen 
sürdürürler. Ve tahrip olmazlar. Bunu görebilen kişi, gercekte neler 
olup b ittiğini de görebilir. 

2 9  
� � fu m fi'icıffırnıi'ı�cı<'{ 1 
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samaın pasyan hi sarvatra 
samavasthitam ifoaram 

na hinasty atmanatmanam 
tato yiiti param gatim 

samanı-eşi t  olarak; pa5yan-gören; hi-kesinlikle ; sarv�tra-her 
yerde ;  samavasthitam-eşit olarak bulunan; isvarnm-Ustünruh; 
na-yapmaz; hinasti-alçalmak ; Citmanii-akıl i le ;  iitmiinam-ruh; 
tat.ah-sonra ; ya.ti-ulaşır; param-aşkın; gatim-hedef. 

CEVİRİ 
Üstünruhun her canlı varlıkta ve her yerde eşit olarak mevcut 
olduğunu bilen kişi akli bakımdan kendisini alçaltmaz. Ve böylece 
aşkın hedefine doğru yaklaşır. 
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ACIKLAMA 

Canlı varlık maddi dünyada· var olmayı kabul ederek ruhsal var 
oluşundan farklı  bir konuma düşmüştür. Fakat kişi, eğer Yüce 
Tanımın, Paramatma tezahürü ile her yerde mevcut olduğunu anlarsa, 
ve eğer yaşayan her şeyde Tannnın Yüce Şahsının varlığını görürse, 
o zaman aklının tahrip ediciliği ile kendisini alçaltmaz ve böylece 
yavaş yavaş ruhsal dünyaya doğru ilerler. A��l genellikle duyu 
tatminiyetine yöneliktir, fakat akıl, i lgisini Ustünruh üzerinde 
yoğunlaştırırsa kişi o zaman manevi anlayışta ilerler. 

3 0  
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prakrtyaiva ca kamliini 
kriyamiinlini sarvasah 

yah pasyati tathatmiinam 
akartiirariı sa pa5yati 

prakrtya-maddi doğa tarafından ;  eva-kesinl ikle ;  ca--de-da; 
kamUini-faa l i  ye tl e r ;  kriyamiinlini-ya p ı l  mak ;  sarva5ah-her 
bakımdan; yah- h e r  k i m ;  paSyati-görü r ;  tatha�e-da; 
atmiinam- k e n  d i s  i n i ; akartiiram- y a p m a y a n  ; sa.J:ı---o; 
pa5yati-mükemmelen görür. 

CEVİRİ 
Bütün faaliyetlerin, maddi doğa tarafından yaratılmış olan vücut 
tarafından yapıldığını ve 'ben'in aslında hiçbirşey yapmadığını gören 
kişi gerçekten görüyor demektir. 

ACIKLAMA 
Maddi vücut, Üstünruhun yönetimi altındaki maddi doğa tarafından 
üretilmiştir ve kişi vücudu ile ilgili olarak yaptığı bütün faaliyetleri 
aslında kendisi yapmaz. Kişi, gerek mutluluk gerekse rahatsızlık için 
yapabileceği herşeyi yapmaya vücutsal yapısı nedeniyle zorlanır. 
Bununla beraber, benlik bütün bu vücutsal faaliyetlerin dışındadır. 
Kişi, geçmiş arzularına uygun bir vücut edinir. Aslında vücut, arzuları 
doyurabilmek için Yüce Tanrı tarafından üretilmiş bir makinadır. 
Kişi arzuları yüzünden acı çekmek ve zevk almak üzere zor bir duruma 
düşmüştür. Canlı varlığın bu aşkın görüşü geliştiği zaman kişiyi vücutsal 



662 ÖZGÜN BAGA V AD-GiT A 1 3. 3 1  

faaliyetlerden ayırır. Bu görüşe sahip kişi gerçekten gören kişidir. 

3 1  

ım ��'iii<4J?lq;ftq'i'!qıt4Pa ı 
ffif � :q'" � � eı:q<Ja � i l � 9 i l  

yada büta-prr.hag-bavam 
eka-stham anupasyati 

tata eva ca vistarariı 
brahma sampadyace tada 

yada-ne zaman ;  büta-canlı varlıkların; prthak-bavam-farklı 
kimlikler; eka-stham-bir yerde bulunan; anupa5yati---otorite aracılığı 
i l e  görmeye  ça l ışan k iş i ; tau0 eva-sonradan ;  ca--de-da; 
vistaram-yayıl ırn; brahma-Mutl�k; sampadyate-ulaşır; tada-o 
zaman. 

CEVİR İ 
Makul kişi, farklı maddi vücutlarda farklı kimlikler görmeye son 
verdiği ve varlıkların her yere nasıl yayıldıklarını gördüğü zaman 
Brahman kavramına yükselir. 

ACIKLAMA 
Kişi, bireysel ruhun farklı arzularına göre farklı canlı varlık vücutlarının 
oluştuğunu ve bu vücutların aslında ruha ait olmadığını gören kişi 
gerçekten görüyor dernektir. Maddi yaşam kavramında bazı larını 
yarıtanrı olarak, baz ılarını kedi ,  köpek, vs. olarak görürüz. Bu, esas 
görüş değil ,  maddi görüştür. Bu maddi farklılık, yaşamın maddi 
kavramına bağlıdır. Maddi vücudun tahrip olmasından sonra ruh-can 
tek kal ır. Ruh-can, maddi doğa ile olan ilişkisine göre farklı vücutlar 
edinir. Bunu gören kişi ruhsal görüşe ulaşır ve böylece, insan, hayvan, 
vs. gibi farklılıklardan özgür olarak arınmış bir şuura ulaşır ve ruhsal 
kimliği içerisinde Krşı::ıa şuurunda ilerliyebilecek hale gelir. Bundan 
sonra her şeyi nasıl gördüğü ise bir sonraki dörtlükte anlatı lacaktır. 

3 2  
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nn<ldirı. •tl r-cbc d i yctc bağ l ı o l rmık ;  nirgı ı ıwr ı •,l r-ask ı n  o lma k l a  i lg i l i  
o larak ; /Jtırı 1 11 1 ı 1-maJJ i Jnğan ı n  l. i tcs i nJ e ;  ,ı r ı ı ııl-r u h ;  t1)'ilm-bu ; 
tH '}'il')'tıh-yonı lmaz ;  s,ırirt1 -srlıt 1/ı-viicut ta ya-;a yan :  ı 1pi-her ne kadar 
L )lsa Ja : kt1 ı ı ı ıct'\' t 1-Ey Kunt ı  'n i n  oğ lu ; ı ı t ı  kım ırı-asla bi rscy yapmaz ; 
ı ı t ı  lif>\'d fl'-nc de bi r:;eyc kar ı:; ı r .  

CEV İ R !  
Ebedi görüse sah ip olanlar, Ölümsüz ruhun askın, ebedi v e  doğa 
hallerinin ötesinde olduğunu görebil irler. Ey Arjuna, maddi vücutla 
olan i l iskisine rağmen ruh ne birsey yapar, ne de birseye karısır. 

ACl KLAMA 
Madd i vüc u t  d l ığduğu ic in cıı�l ı varl ı k  lhı dl ığrnu' gibi  gi ıri ı ni·ı r ,  fab r  
as l ında canl ı v a r l ı k  ebed id i r ,  h i c  J l ığm;ı m ı --t ı r  ve madd i hir vi·ıcu r 
i cer i s inde bu lunmas ına  rağmen a-;k ı n  \T ebed i d i r . Bundan duL:ıy ı  
tahrip edi lemez.  O, yar ı s ı i t ibar iy le  saadet  l l l  ı ludur .  V c h ich i r  madll i 
faa l i yetle mesgul  t ı lmaz, hundan dnlay ı ,  maddi vi·ıc ut lar  i le l ) lan i l i -;h;i  
yüzünden yapın ı s  t ı lduğu faa l i ye t ler l ınu !>ağlamaz.  

3 3  
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yarha--olara k ;  sanıa-garam-her yer i  kap la ya n ;  sLLııksmytlr-astra l ,  
lat if; ok.asam-gök; l lll-asla ; 1 1 />d/İfı\ d (t'-brısır ;  .')lffVQ(l'll- -her yerde;  
avasthiuıh-bulunur ;  clehc-vüc u t ta ; Ct 1 Cful--öy lcyse ; arma-ben l i k ;  
na-asla ;  ııpali{Jyfüe-karış ı  r .  

CEV i R !  
Her yeri kaplayan gök , astral yapısından dolayı hicbirşeyle karışmaz. 



664 ÖZGÜN BAGA VAD-GIT A 1 3.34 

Aynı şekilde, Brahman görüşüne sahip bir ruh, vücut içerisinde 
bulunmakla beraber vücutla karışmaz. 

ACIKLAMA 
Hava ; suyun, çamurun, pisligin ve daha birçok şeyin içine girer, 
fakat yine de hiçbir şeyle karışmaz. Aynı şekilde, canlı varlık ta çeşitli 
vücutlarda bu lunmasına rağmen tinsel yapısından dolayı içinde 
bulunduğu vücuttan muaftır. Bu bakımdan, canlı varlığın bu vücutla 
nasıl bir i l işki ic inde olduğunu ve vücudun tahribatından sonra 
vücuttan nasıl cıktığını bu maddi gözlerimizle görebilmemize imkan 
yoktur. Bilim adına bunu hic kimse belirleyemez. 

3 4  
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yathii prakasayaty ekah 
krtsnariı lokam imariı ravih 

ksetrariı ksetri tathii krtsnariı . 
. prakasayati bhiirata. 

)'atM-Dlarak; prakasayati-aydınlatır; ekah-bir; krtsnam-bütün; 
/akam-e vren;  imam-bu ;  ravih-güneş ;  kşetram-bu vücut; 
ksetri-ruh;  tathii-benzeri; krtsnam-bütün; prakii5ayati-aydınlatır; 
bharata-Ey Bharata'nın oğlu. 

ÇEVİRİ 
Ey Bharata'nın oğlu,  Güneş'in tek başına bütün bu evreni 
aydınlatması gibi, vücut icerisinde bulunan canlı varlık ta bütün 
vücudu şuur ile aydınlatır. 

ACIKLAMA 
Suur ile ilgili ceşitli teoriler vardır. Burada ise Güneş ile ışığı örnek 
verilmektedir .  Bel l i  bir yerde duran Güneş'in bütün evreni 
aydınlatması gibi, çok küçük olan ruh-can da vücudun kalbinde 
bulunarak bütün vücudu şuur ile aydınlatır. &.ı bakımdan, tıpkı güneş 
ışığı veya ışığın, Güneş'in mevcudiyetinin kanıtı olması gibi, şuur da 
ruhun mevcudiyetinin kanıtıdır. Ruh vücutta mevcut olduğu zaman 
bütün vücutta şuur olur, fakat ruh vücudu terkettiği andan itibaren 
vücutta şuur kalmaz. Her zeki insan bunu anlıyabilir. Bu bakımdan, 
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şuur maddi bir kombinasyon tarafından üretilmiş b irşey değildir. Şuur 
canlılık belirtisidir .  Canlı varlığın şuuru nitelik baktmından yüce 
şuur i le bir olmasına rağmen yüce değildir, çünkü belli bir vücuda ait 
olan şuur, d iğer bir vücuda ait  olan başka bir şuuru pay.laşamaz. 
Fakat, bireysel ruhun dostu olarak her vücutta bulunan Ustünruh 
bütün vücutların şuurunu bilir. Yüce şuur ile b ireysel şuur arasındaki 
fark budur. 

3 5  
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kşetra-kşetrajnayor evam 
antarariı jiüina-cakşuşa 

büta-prakyti-mokşariı ca 
ye vidur yanti te param 

ksetra-vücudun; kşetra-jnayo�-vücudun sahibinin; evam-böylece; 
antaram-farklılık; jiüina-cakşuşa-bilginin görüşü i le ;  büta--canlı 
varl ığın; prakrti-maddi doğadan; moksam-özgürlük ; ca--<le-da; 
ye-yapanlar; viduh-bil ;  yanti-yaklaş ; te-onlar; param-Yüce 
Tanrı. 

CEVİRİ 
Vücut ile vücudu bilen ara�ındaki farkı bilgi gözüyle görenler 
maddi doğanın kapanından kurtulma yöntemini de anlayarak yüce 
kazanca ulaşırlar. 

ACIKLAMA 
B.u Onücüncü Bölümün amacı ;  kişiye, vücut, vücudun sahibi ve 
Ustünruh arasındaki farkları anlatmaktır. Sekiz inci maddeden 
onikinci maddeye kadar anlatı ldığı gibi , kişi özgür olma yöntemini 
tanımalıdır. Kişi ancak bundan sonra yüce hedefe doğru ilerliyebilir. 

inançlı kişi, ilk olarak Tanrı hakkında bilgi edinmek için iyi ilişkiler 
kurmalı ve böylece aydınlanmalıdır. Kişi, eğer bir mürşidin rehberliği 
altına girerse ruh ile maddeyi birbirinden ayırt etmesini öğrenir ve 
bu, onun i leride yapacağı manevi idrak için bir basamak taşı olur. 
Manevi öğretmen, yaptığı ceşitli öğretilerle öğrencilerine maddi yaşam 
kavramından nasıl özgür olabileceklerini öğretir. Görüldüğü gibi, 
Bagavad-git.a'da Krşna, Arj una'ya maddi düşüncelerden nası l  
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kurtulacağını öğretmektedir. 
Kişi , bu vücudun maddi olduğunu ve yinnidört unsuru ile analiz 

ed ilebileceğini anlayabi l ir. Vücut fiziksel bir tezahürdür. Akıl ve 
psikoloj ik etki leri  astral bir tezahürdür .  Ve bunların arasındaki 
e.tkileşim ise yaşam belirti \.eridir. Fakat, bunların üzerinde ruh ve 
Ustünruh bulunur. Ruh ve Ustünruh birbirlerinden ayrıdır. Bu maddi 
dünya ruh ve yirmidört unsurun bir araya gelmesi ile çalışır. Bütün 
bu maddi tezahürün bileşimini ruh ve maddi unsurlarm kombinasyonu 
olarak görebilen kişi ,  Yüce Tanrının durumunu da görerek ruhsal 
dünyaya transfer olmaya müsait bir hale gelir. Bütün bunlar idrak ve 
derin düşünce iç indir ve kişi ,  manevi öğretmeninin yardımı ile bu 
bölümü tam olarak anlamalıdır. 

Doğa, Hoşlanıc ı  ve Şuur konusunda Srimad Bagavad�gitii'nın 
Onücüncü Bölüm Baktivedanta Açıklamaları burada sona ermiştir. 



ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Maddi Doğanın Uç Hali 

1 
�''"''l"l'i! 
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sri-bagavan uviica 
pararn büyah pravaksyami 

jiıiinanam jiıiinam uttamam 
yaj jiıiitvı'i munayah sarve 

param siddhimn ito gatah 

sri-bagavı'in uviica-Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi; paranı-aşkın; 
büyah-tekrar; pravakşyı'imi-konuşacağ ım ;  jfüinananı-bütün 
bilginin; jnı'inam-bilgi ;  uttamam-Yüce Tanr ı ;  yat-hangi ;  
jfüitvı'i-bilerek; munayah-bilgeler; sarve-bütün; parı'im-aşkın; 
siddhinı-mükemmellik; itah-bu dünyadan; gatah-ulaştı. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi : Bu en yüce bilgiyi ve en büyük 
hikmeti sana tekrar açıklayacağım, bunu bilen bütün bilgeler en 
yüce mükemmelliğe ulaştılar. 

ACIKLAMA 
Rab Krsna, Yedinci Bölümün. basından Onikinci Bölümün sonuna 
kadar, ·Kendi Şahsı olan Mutlak Hakikati detayları i le açıklamıştır. 
Bu bölümde ise Krşı:ıa , Arjuna'ya daha detaylı bilgiler verecektir. 

667 
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Kişi, eğer bu bölümü fe lsefi tahmin yolu i le anlayabilirse o zaman 
adanmış hizmeti de anlayabilir. Onüçüncü Bölümde açıklandığı gibi, 
alcakgönüllülük ile bi lgisini ilerleten kişi maddi bağımlı lıklarından 
kurtu lur .  B i rbaşka aç ık lamada ise ,  k iş inin bu dünyadak i 
bağıml ı l ık larının doğa hal leri i le olan i l işkisine bağlı olduğu 
anlatılmıştı. Bu bölümde ise, Tanrının Yüce Şahsı, bu doğa hallerinin 
neler olduğunu, nası l  hareket ettiğini, canl ıyı nası l bağladığını ve 
nası l özgürlük verd iğini anlatmaktad ır. Bu bölümde verilen bilgi , 
Yüce Tanrı tarafından belirt i ldiği gibi , diğer bölümlerde verilen 
bi lg i lerden daha üstündür . Birçok bi lge, bu bölümü anlayarak 
mükemmell iğe u laşmıs ve ruhsal evrene transfer olmuşlardır. Bu 
bakımdan, bu Ondördüncü Bölümü anlayan kişinin mükemmell iğe 
ulaşması beklenir. · 
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idam jiiiinam upaSritya 
mama sadhannyam agatiih 

sarge 'pi nopajayante 
pralaye na vyathanti ca 

idam-bu ; jfı.ö.nam-bilgi; upasri tya-sığınmak; mama-Benim; 
sadhannyam-aynı doğa; iigatiih-ulaşan; sarge api-yaratılışta bile;  
na-asla ; upajayante-<loğmuş; pralaye-cözülüp dağılmada; rw-ne 
de ; vyathanti-rahatsız olur; ca-<le-da. 

CEVİRİ 
Bu bilgide sabitleşen kişi Benimkisi gibi aşkın bir doğaya ulasır. 
Ve ne yaradılış gününde yeniden doğar, ne de kıyamet gününde 
rahatsız olur. 

ACIKLAMA 
Mükemmel aşkın bi lgiye ulaşan kişi, Tanrının Yüce Şahsı i le a;Tı.ı 
nitelik lere sahip olarak doğum ve ölüm döngüsünden kurtu lur. 
Bununla beraber, bu niteliklere sahip olan kişi bireysel ruh kimliğini 
kaybetmez. Yedik literatüründen edindiğimiz bilgiye göre, ruhsal 
evrendeki ruhsal gezegenlere transfer olmuş olan özgür ruhlar, sürekli 
olarak Tanrının nilüfer ayaklarına bakarak Ona aşkın aşk hizmeti 
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vermekle meşgul olurlar. Bu bakımdan, adanmış kul lar özgürlüğe 
ulaştıktan sonra bile bireysel kimliklerini kaybetmezler. 

Genel olarak, maddi dünyada edindiğimiz her bilgi doğanın üç 
hali tarafından kirletilmiş durumdadır. Doğanın üc hali tarafından 
kirletilmemiş olan bilgiye aşkın bilgi denir. Bu aşkın bilgide sabitleşen 
kişi, Tanrı ile aynı platformda yer alır. Ruhsal evren hakkında bilgi 
sahibi olmayanlar, maddi suretin maddi faaliyetlerinden kurtulduktan 
sonra ruhsal kimliklerinin hiçbir çeşitliliğe sahip olmaksızın suretsiz 
bir hale dönüşeceğini zannederler. Ne var ki, bu dünyada maddi 
ceşitlilik olduğu gibi, ruhsal dünyada da çeşitlilik vardır. Bu konuda 
bilgisi olmayanlar, ruhsal var oluşun, maddi ceşitliliğin zıttı olduğunu 
düşünürler. Fakat, kişi aslında ruhsal evrende ruhsal bir surete sahip 
olur. Orada manevi faaliyetler vardır ve bu ruhsal duruma, adanmış 
yaşam denir. Bu atmosfer kirletilmemiştir ve kişi orada nitelik 
bakımından Yüce Tanrıya eşittir. Kişinin bu bilgiyi edinmesi için 
bütün manevi nitel ikleri kendisinde toplaması gerekir. Bu ruhsal 
nite l ik ler i  kendisinde  top layan kişi bu maddi dünyanın 
yaratılmasından veya tahrip edilmesinden etkilenmez. 
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mama yonir mahad brahma 
tasmin garbhaıiı dadhamy aham 

sam bavah sarva-bııtana1i1 
rato ba�ati bharnta 

ııwnw-Benim; )'Oni/1--cloğumun kaynağı ; mah.at-toplam maddi var 
o l u ş ;  brn/mw- yü c e ; tasmin- o n d a ;  garbham-hamilelik; 
dadhami-ya ra tmak ; aham- Ben ; sambhavah-mü m k ü n ;  sarva
bütanam-bütün canl ı varl ıkların; tatah-sonradan; bavati--olur; 
bharata-Ey Bharata'nın oğlu. 

CEVİRİ 
Maddenin özü olan Brahman, doğumun kaynağıdır ve Ben, 
Brahman olarak hamileliği yaratırım ve bütün canlılara doğumu 
mümkün kılarım, Ey Bharata'nın oğlu. 
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ACIKLAMA 
Burada, dünya şöyle izah edilmektedir: Burada yer alan herşey, ksetra 
ve kşetra-jnanın, yani vücut ve ruhun kombinasyonudur. Maddi 
doğa ile canlı varlık arasındaki bu kombinasyon, Yüce Tanrının 
Kendisi tarafından mümkün kıl ınmıstır. Maluıt-tattva, tüm kozmik 
tezahürün tüm sebebidir, ve iceris inde doğanın üc halini barındıran 
bu maddi sebebin tüm cevherine bazen Brahman denir. Yüce Tanrı 
bu tüm cevheri hamile bırakır ve böylece sayısız miktarda evrenler 
yaratılır. Bu tüm maddi cevher, yani mahat-tattva, Vedik literatüründe 
( Mundaka Upanişad 1 .  1 .9 }  şöyle tasvir ed ilir: tasmiid etad brahma 
niima-rüpam annariı ca jiiyate. Yüce Tanrı, bu Brahman'ı canlı varlık 
tohumları ile hamile bırak ır. Toprak, ateş, su ve hava ile başlayan 
yirmidört unsurun hepsi maddi enerj iyi teşkil ederler ve bunlar, malwd
brahma adı veri len büyük Brahman'ı, yani maddi doğayı oluştururlar. 
Yedinci Bölümde izah edildiği gibi, bu doğanın ötesinde üstün bir 
doğa, yani canlı varlık yer alır. Yüce Tanrı, iradesi vasıtasıyla maddi 
doğa ile üstün doğayı birbirine katmıştır ve böylece bütün canlı 
varlıklar maddi doğa içerisinde doğmuşlardır. 

Akrep, yumurtalarını pirinç yığınının içerisine bıraktığı için, bazı 
kişiler akrebin pirincten doğduğunu zannederler. Fakat, aslında 
akrebin doğumu ile pirinç arasında hiçbir il işki yoktur. Sadece, 
yumurtalar dişi akrep tarafından pirincin içerisine bırakılmıştır. Aynı 
şek i lde, maddi doğa da canlı ların doğumunun sebebi değildir. 
Canlıların tohumu Tanrı tarafından verilmistir, fakat canlılar maddi 
doğa tarafından yaratılmış gibi görünürler. ·Aslında, bütün canlı lar 
geçmiş yaşamlarında yapmış oldukları faaliyetlere göre maddi doğa 
tarafından yaratılmış bir vücuda girerek geçmiş eylemlerine göre acı 
çekerler, veya zevk alırlar. Maddi dünyadaki bütün canlı varlıkların 
tezahürlerinin sebebi Tanrıdır. 

4 
«cf41f.:ftıı � �: � m: 

.> ... 

orm � 'if;<Jlf.:i<f;. �: � ı ı 't ı ı  

sarva-yonişu kaunteya 
mürtayal). sambavanti yiih 

ta.sam brahma mahad yonir 
ahariı bijia-prada� pitii 
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mürtayah- s u  r e  t i  e r ; sambavanti- b e l i r i r l e r  ; yö.h-hangi; 
tasam-hepsinin; brahma-yüce; rruıhat yonih-maddi öz içerisindeki 
doğum kaynağı ; aham-Ben; bija�pradah-tohum veren; pita-baba. 

CEVİRİ 
Ey Kunti'nin oğlu, maddi doğadaki bütün yaşam suretleri doğarak 
dünyaya gelirler ve Ben, onların tohumlarını veren babayım. 

ACIKLAMA 
Bu maddede acıkca izah edild iği gibi , Tanrının Yüce Şahsı Krşı:ıa 
bütün canlı varlıkların özgün babasıdır. Canlı varl ıklar, maddi ve 
ruhsal doğaların kombinasyonlardır. Bu canlı varl ıklar sadece bu 
gezegende deği l ,  fakat Rab Brahma'nın yaşad ığı en yüksek gezegen 
de dahil olmak üzere bütün gezegenlerde yaşarlar. Canlı varlıklar her 
yerde mevcuttur; bu dünyada suyun icinde ve hatta ateşin icinde 
bile canlı varlıklar mevcuttur. Bütün bu be lirişler, doğa anaya, yani 
maddi doğaya bağlıdır ve tohumu Krşna verir. Burada anlatı lmak 
isteni len sey, gecmiste yapmış oldukları faaliyetlere göre, yaratılış 
anında cesitli suretler icerisinde ortaya cıkan canlı varl ıkların maddi 
doğaya döllendirildiği gerceğidir. 
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satwam rajas tama iti 
gunah prakrti�sambhavö.h 

nibadhnanti maha�baho 
dehe dehinam avyayam 

sactvam-crdem ha l i ;  rajah-ihtiras ha l i ;  tamah-cehalet hali ; 
i ri-böy 1 e c e ;  gımah-ni t e  1 ik ! e r ;  prakrti-madd i doğa ; 
sambha�ıah-ürünüdür; nibadlmanti-koşu llanır; nuıhii�bö.ho-Ey yüce 
ordulu ; dehe-bu vücut; dehinam-canlı varl ık; avyayam--ebedi. 

CEVİRİ 
Maddi doğa; erdem, ihtiras ve cehalet olmak üzere üç hal tarafından 
oluşturulmuştur. Ey şanlı Arjuna, ebedi canlı varlık, doğa ile 
bağlantı kurduktan itibaren bu hallere göre koşullanır. 
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ACIKLAMA 
Aşkın bir yapıda olduğu için, canlı varlığın bu maddi doğa ile aslında 
hiçbir işi yoktur. Fakat, maddi dünya tarafından koşullanmış olan 
canlı varlık maddi doğanın büyüsü alt ında hareket eder. Canlı 
varlıklar, doğanın farklı hal lerine göre farklı türlerdeki vücutlar 
icerisinde yaşadıkları için, içerisinde bulundukları doğaya göre hareket 
etmeye teşvik olunurlar. işte ceşitli mutluluk ve rahatsızlıkların sebebi 
budur. 
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tatra sattvaın nirmalatviit 
prakasakam aniimayam 

sukluı-sangena badhniiti · 
jiiana-sangena ciiıuıgha 

tatra--orada; sattvam-erdem hali ;  nirmalatviit-maddi dünyada en 
saf o lmak ;  prakasakam-aydınlatan; aniimayam-herhangibir 
günahsal tepki olmaksızın; sukluı-mutluluk ile ; sangena-birlikte 
olarak; badhniiti-koşullar; jiiana-bilgi ile ; sangena-birlikte olarak; 
ca-<le-da ; anagha-Ey günahsız olan. 

CEVİRİ 
Ey erdem halindeki günahsız kişi, diğer insanlardan daha saf olmak 
kişiyi aydınlatır ve bütün günahsal tepkilerden kurtarır. Bu halde 
bulunan kişiler mutluluk ve bilgi duygusuna koşullanırlar. 

ACIKLAMA 
Maddi doğa tarafından koşullanan canlı varlıklar ceşitli türlerdedir. 
Biri mutludur, diğeri etkind ir, bir d iğeri ise çaresizdir. Bütün bu 
psikoloj ik tezahür tipleri, canlının doğa içerisindeki koşullanmış 
ha l inin sebebidir . Canlı varlıkların birbirlerinden farkl ı  olarak 
koşullanmaları, Bagavad-gitii'nın bu bölümünde izah edilir. İlk önce 
erdem hali ele alınır. Maddi dünyada erdem hali gelişitirrnenin etkisi 
kişiyi diğer koşullanmış canlılardan daha akıllı yapar. Erdem halindeki 
insan maddi dertlerden fazla etkilenmez ve maddi bilgide i lerleme 
duygusuna sahiptir. Bu hali temsil eden tipler, erdem halinde olmaları 
gereken brahmanlardır. Bu mutluluk duygusu, kişinin erdem halinde 
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iken günahsal tepkilerden az çok özgür olduğunu anlamasından 
kaynaklanır. Aslında, Yedik literatüründe belirtildiğine göre; erdem 
hali, daha büyük bilgi ve daha büyük mutluluk duygusu anlamına 
gelir. Burada karşılaşılan zorluk; erdem halinde bulunan canlı varlığın 
diğerlerinden daha çok bi lgiye sahip olduğunu hissetmeye 
koşullanmasıdır. Bu durumda olanlar için verilebilecek en iyi örnek, 
filozoflar ve bilim adamlarıdır. Bu gibi kişiler, yaşam standartlarını 
geliştirmiş olduklarından bir takım maddi mutluluk duygularına 
kapılarak bilgileri ile övünürler. Koşullanmış yaşamda kişinin kapıldığı 
bu duygu, kişiyi maddi doğanın erdem haline bağlar. Bu durumdaki 
kişiler erdem hali ile çalışmaya yönelirler ve bu şekilde çalışmaya ilgi 
duydukça maddi doğa hallerinin dahilinde belli bir vücut içerisinde 
yaşamaktan kurtulamazlar. Bu gibi kişiler ruhsal dünyaya transfer 
olarak özgürlüklerine kavuşamazlar. Ve bu maddi dünyaya tekrar 
tekrar gelerek yine bir filozof, bilim adamı, veya sanatçı olarak doğum 
ve ölüm döngüsü içinde acı çekerler. Fakat, maddi enerj inin yanıltıcı 
gücü, onları yaşadıkları hayatın güzel olduğuna inandırır. 
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rajo rö.gö.tmakariı viddhi 
ırşr:W,saiıga,samudbhavam 

tan nibadhnö.ti kaunteya 
karma,saiıgena dehinam 

rajah-ihtiras hali ; rö.ga,ö.tmakam-şehvet duygusundan doğmuş; 
viddhi- b i l  ; trşnö.-ö z 1 e m 1 e r i l e ; saiıga-birl ikte lik; 
samudbhavam-ürünüdür; tat-o; nibadhnö.ti-bağlar; kaunteya-Ey 
Kunti'nin oğlu ;  karma,saiıgena-meyvese1 faaliyetler ile olan 
birliktelik; dehinam-vücutlanrnış. 

CEVİRİ 
İhtiras hali sonsuz arzular ve Özlemlerden doğmuştur, Ey Kunti'nin 
oğlu, vücutlanmış canlı varlık, maddi meyvesel faaliyetlere bu 
yüzden bağımlıdır. 
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ACIKLAMA 
İhtiras hali için, erkek ve kadının birbirine duyduğu ilgiyi örnek 
olarak gösterebiliriz. Kadın erkeğe, erkek te kadına ilgi duyar. Buna, 
ihtiras hali denir. Ve ihtiras hali arttığı zaman kişi maddi zevk peşinden 
koşmaya başlar. Ve duygusal tatminiyetten zevk almak ister. Duygusal 
tatmini yet arzulayan ihtiras halindeki kişi, toplumda şeref kazanmak, 
mutlu bir ai leye ve maddi setvete sahip olmak ister. Bütün bunlar, 
ihtiras halinin ürünleridir. Kişi bunlara sahip olmayı istedikçe çok 
calışmaya mecbur kalır. Bu sebepten dolayı, faaliyetlerinin meyveleri 
ile i lgilenir ve onlara bağımlı bir hale gelir. Kişi, karısını, çocuklarını 
ve toplumu memnun etmek ve prestijini korumak için çok çalışmak 
zorundadır. Bundan dolayı, maddi dünyanın hemen hepsi ihtiras 
hal indedi r. Çağımızın modem uygarlığı , doğanın bu halinin 
standartlarını geliştirmiştir. Bu gelişme durumu eskiden erdem halinde 
idi. Erdem halindekilerin bile ruhsal özgürlüklerine ulaşacak seviyede 
olmadıkları göz önüne alınırsa, ihtiras halinde olanların böyle bir 
şansları h iç yoktur. 
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tamas tv ajfıii.ruı-jariı viddhi 
mohanariı sarva-dehinam 

pramadalasya-nidrabhis 
tan nibadhnati bharata 

rama�-cehalet  hal i ;  tu-fakat; ajfıii.na-jam-cehaletin urunu ; 
viddhi-bil ;  mohanam-yanılgı ; sarva-dehinam-bütün vücutlanmış 
varlıklar; prarnada-delilik ile; alasya-tembellik; nidrabhih-ve uyku; 
tat-o; nibadhniiti-bağlar; bharata-Ey Bharata'nın oğlu. 

CEVİRİ 
Ey Bharata'nın oğlu, cehaietten doğmuş olan karanlık hali 
vücutlanmış olan bütün canlı varlıkların yanılgısıdır. Koşullanmış 
ruhu bağlayan bu halin sonuçları delilik, tembellik ve uyku olarak 
ortaya çıkar. 

ACIKLAMA 
T u sözcüğünün bu maddede özel olarak kullanılması önemlidir. Bunun 
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anlamı, cehalet halinin vücutlanmıs bir ruh icin özel bir nitelik 
olmasıdır. Cehalet hali erdem halinifl tam tersidir. Erdem halindeki 
kişi bilgisini i lerleterek neyin ne olduğunu anlayabilir, fakat cehalet 
halindeki kişi bunun tam tersi bir durumdadır. Cehalet halinin büyüsü 
altında olan herkes delirir ve deliler neyin ne olduğunu anlayamazlar. 
Bu gibi kişiler gelişme kaydedecekleri yerde gerilerler. Cehalet hali 
Yedik edebiyatında şöyle tanımlanır: V astu-yathatmya-jfıanavarakariı 
viparyaya-jiiiina-janakariı tama�: ce0.aletin büyüsü altındaki kişi 
hicbirşeyi olduğu gibi anlayamaz. Orneğin, başkalarının öldüğünü 
gören herkes ke.ndisinin de bir gün öleceğini ve insanın ölümlü 
olduğunu bilir . Olüm kaçınılmaz bir olaydır. Buna rağmen, beşerler 
ebedi ruhlarını düşünmeksizin deli gibi gece gündüz çalışarak para 
kazanmak icin uğraşırlar. Bu deliliktir. Bu deli likle yaşayan kişiler 
manevi yolda ilerlemeyi ihmal ederler. Bu gibi kişiler manevi konularda 
ilerlemek bakımından son derece tembeldirler, ve manevi konularda 
ilerlemeye davet edildikleri zaman konuya ilgisiz kalırlar. Bunlar, ihtiras 
hali tarafından kontrol edilenler kadar bile faal değildirler. Bu haldeki 
kişilerin birbaşka özelliği de gerektiğinden fazla uyumalarıdır. Günde 
altı saatlik uyku insan için yeterlidir, fakat cehalet halindeki kişiler 
günde en az on, veya oniki saat uyurlar. Bu gibi kişiler genel likle 
kederlidirler ve sarhoş edici maddelere düşkün olup, fazla uyuyan 
kisilerdir. Cehalet hali tarafından kosullanmıs olan kisilerin özellikleri 
b�nlardır. 

· · · 
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sattvariı sukhe saiijayati 
rajah karmani bharata 

jiiiinam iivrtya tu tamah 
pramade sanjayaty uta 

sattvam-e r d e m  ha l i ;  sukhe-mutlu lukta ; saiijayati-bağlar; 
raja�-ihtiras ha l i ;  karmani-meyvesel faa l iye t ;  bharata-Ey 
Bharata 'nın oğlu ; jiianam-bi lg i ;  iivrtya-örten ; tu-fakat; 
tamah-ceha l e t  ha l i ;  pramade-del i l ikte ; sanjayati-bağlar; 
uta-denir. 
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CEVİRİ 
Ey Bharata'nın oğlu, erdem hali kişiyi mutluluğa, ihtiras hali kişiyi 
meyvesel faaliyetlere koşullar, ve kişinin bilgisini örten cehalet 
hali ise kişiyi deliliğe bağlar. 

ACIKLAMA 
Erdem halindeki k işi, tıpkı belli bir bilgi alanıyla meşgul olan bir 
filozofun, b il im adamının, veya bir eğitimcinin şahsi çalışm�sı ile, 
veya entel lektüel uğraşısı ile tatmin olması gibi tatmin olur. ihtiras 
halindeki k iş i  meyvesel faaliyetlerle meşgul olur; mümkün olduğu 
kadar çok mala mülke sahip olur ve bu servetini iyi amaçlarda kullanır. 
Bazen bir hastane yaptırır, veya vakıflara yardım eder, vs. Bunlar 
ihtiras halindeki kişinin özel likleridir. Ve cehalet hal i  bi lgiyi örter. 
Cehalet hal indeki  kiş inin, ne kendisine faydası vardır, ne de 
başkalarına. 
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rajas tama.S cabhibhüya 
sattVariı bavati bharata 

rajah sattvariı tama.S caiva 
tamalı sattvariı rajas tatha 

rajah- i h t i r a s  h a l i ;  tamah-ceha l e t  h a l i ;  ca--<le-da; 
abhibhüya-aşarak ; sattvam-erdem hal i ;  bavati-seçkin olur; 
bharata-Ey Bharata'nın oğlu; raja�-ihtiras hali ; sattvam--erdem 
ha l i ;  tamah-cehalet  ha l i ;  ca-de-da ;  eva-bunun g ib i ;  
tamah-cehalet hal i ;  sattvam-erdem hal i ;  raj�-ihtiras hali ; 
tatha-böylece. 

CEVİRİ 
Erdem hali bazen baskın gele�ek ihtiras ve cehalet hallerine galip 
gelir, Ey Bharata'nın oğlu. Bazen, ihtiras hali erdem ve cehalete 
baskın gelir �.e diğer zamanlar da cehalet hali erdem ve ihtirasa 
baskın gelir. Ustün olma yarışı böylece sürüp gider. 

ACIKLAMA 
ihtiras hali baskın geldiği zaman erdem ve cehalet halleri yenilgiye 
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uğrar. Erdem hali baskın geldiği zaman ihtiras ve cehalet halleri 
yenilgiye uğrar. Ve cehalet hali baskın geldiği zaman ihtiras ve erdem 
halleri yenilgiye uğrar. Bu yarış böyle sürüp gider. Bu bakımdan, 
Krşı:ıa şuurunda ilerlemek isteyen kişi bu üç hali aşmalıdır. Doğanın 
belli bir halinin baskın gelmesi, kişinin ilişkilerinde, faaliyetlerinde, 
yemesinde , içmesinde, vs. tezahür eder. Bunlar daha sonraki 
bölümlerde izah edilecektir. Fakat, kişi eğer isterse uygulama sonucu 
erdem halini kendisinde gel iştirerek cehalet ve ihtiras hallerini 
yenebilir. Aynı şekilde, kişi ihtiras halini geliştirerek erdem ve cehalet 
hallerini yenebilir. Maddi doğada bulunan bu üç halin mevcudiyeti 
ile beraber, kişi eğer kararlı l ık gösterirse erdem hali tarafından 
kutsanabilir ve erdem halini de aşan kişi, vasudeva durumu adı verilen 
saf erdem haline ulaşır ve bu durumdaki kişi Tanrı bilimi anlayabilir. 
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sarva-dvaresu dehe ' smin 
praka5a upajayate 

jnanariı yada tada vidyad 
vivrddhariı sattvam ity uta 

sarva-dvareşu-bütün kap ı l arda ;  dehe asmi n -bu vücutta ;  
prakasah-aydınlanma nite liği ;  upajayate-gelişir ; jnanam-bilgi; 
yada-ne zaman; tada-o zaman; vidyat-bil ; vivrddham-arttı; 
sattvam-erdem hali; iti uta-böyle denir. 

CEVİRİ 
Vücudun bütün kapıları bilgi ile aydınlandığı zaman erdem hali 
tezahür eder. 

ACIKLAMA 
İki göz, iki kulak, iki burun deliği, ağız, üreme organı ve anüs olmak 
üzere vücutta dokuz kapı vardır . Bütün bu kapılar erdem ile 
aydınlatıldığı zaman, o kişinin erdem halinde olduğu anlaşılır. Erdem 
halindeki kişi herşeyi doğru konumunda görür, herşeyi doğru haliyle 
duyar, ve herşeyi doğru haliyle tadar. Bu haldeki kişi içini dışını 
temizler. Vücudunun her kapısında erdem alametleri geliştiren bu 
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kişi erdem konumunda bulunur. 

1 2  
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lob� pravrıtir arambhah 
karmaryiim asama� sprha 

rajasy etanijayante 
vivrddhe bharatarşabha 

1 4. 1 2  

fob�- h ı r s ; pravrıtih- f a  a 1 i y e  t ; arambhah-gayret; 
karmanam-faaliyetlerde ;  a5amah-kontrol edilemez ;  sprha-arzu; 
rajasi-ihti ras hal inin; e tani-bütün bunlar; jayante-gelişir; 
vivrddhe-artarsa; bharata-rşabha-Ey Bharata'nın torunlarının şefi. 

CEVİR İ 
Ey Bharatalar' ın şefi, ihtiras hal i  artarsa büyük bağımlılıklar, 
meyvesel faaliyetler, zorlu gayretler, kontrol edilemiyen arzular ve 
özlemler de artar. 

ACIKLAMA 
İhtiras halindeki kişi, halihazırda sahip olduğu konumdan asi� tatmin 
olmaz, ve konumunu daha iyi bir hale getirmek için uğraşır. Omeğin, 
eğer kendisi için bir ev yaptırmak isterse, sanki sonsuza dek içinde 
yaşayacakmış gibi bir saray yavrusu yaptırır. Ve duyu tatminiyeti için 
büyük bir gayret gösterir. Bu gibi kişiler için duyu tatminiyetinin 
sonu yoktur. Bunlar, her zaman aileleriyle ve sahip oldukları şeylerle 
duyu larını tatmin etmek isterler. Bundan hiç vazgeçmezler. Bütün 
bu belirtiler, ihtiras halinin karakteristikleridir. 
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aprakaso 'pravrttis ca 
pramiido moha eva ca 

tamasy etanijayante 
vivrddhe kunı-nandana 
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aprakii.sah- k a r a n  l ık  ; apravrtti�- h ar e k e  t s i z l i k ;  ca-ve; 
pra�-delilik;  moha}:t-yanılgı ;  eva-kesinlikle ;  ca-de-da; 
tamasi-cehale t hal i ;  e t a n  i-bu n l a  r ;  jayante-toplanmış; 
vivyddhe-geliştiği zaman; kuru-nandana-Ey Kuru'nun oğlu. 

CEVİRİ 
Ey Kuru'nun oğlu, cehalet hali artınca kişide karanlık, tembellik, 
delilik ve yanılgı da artar. 

ACIKLAMA 
Aydınlanma olmadığı zaman °bilgi de olmaz. Cehalet halindeki kişi 
ıslah edici i lkelerin doğrultusunda çalışmaz; amaçsız ve kaprisli bir 
şekilde hareket etmek ister. Çalışma kapasitesi olmasına rağmen gayret 
göstermez. Buna, yanılgı denir. Bilinçli olmasına rağmen edilgin bir 
yaşam sürer. Bunlar cehalet halindeki kişinin özellikleridir. 
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yada sattve pravrddhe tu 
pralayam yati deha-bhrt 

tadottama-vidam lokan 
ama/an pratipadyate 

yada-ne zaman; sattve-erdem hali; pravrddhe-gelişmiş; tu-fakat; 
pralayam--ölüm; yari-gider; deha-bhrt-vücutlanmış; tada--o zaman; 
uttama-vidam-büyük bilgelerin; lokan-gezegenler; ama/an-saf; 
pratioadyate-ulaşır. 

CEVİRİ 
Kişi eğer erdem halinde ölürse büyük bilgelerin yaşadığı saf ve 
yüksek gezegenlere ulaşır. 

ACIKLAMA 
Erdem halindeki kişiler, Brahmaloka, veya Janoloka gibi yüksek 
gezegen sistemlerine yükselirler ve orada mutluluğun tadını çıkartırlar. 
Burada kullanılmış olan ama/an sözcüğü önemlidir ve "ihtiras ve 
cehalet hallerinden özgür olmak" anlamına gelir. Maddi dünyada saf 
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olmayan şeyler vardır, fakat erdem hali, maddi dünyadaki en saf var 
oluş halidir. Farklı türlerdeki canlı varlıkların yaşadığı farklı türlerde 
gezegenler vardır. Erdem halinde ölenler, büyük bilgelerin ve adanmış 
kul ların yaşadığı gezegenlere yükselirler. 
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rajasi pralayariı gatva 
karrna-sangişu jayate 

tatlıii pralinas tamasi 
müdluı-yonisu jayate 

rajasi-iht i rast a ;  pralayam-ölüm ; gatvii-ulaşmak ; karrna
sangisu-meyvesel faal iyet lerle meşgu l olanlar i le birlikte olmak; 
jliyate-doğa r ; tatlıii-ayn ı  ş e k i ld e ;  pralina�-çözülmek; 
tamasi--cehaiette; müdluı-yonişu-hayvan türlerinde; jliyate-<loğar. 

CEVİRİ 
İhtiras halinde ölen kişi meyvesel faaliyetlerle meşgul olanların 
icinde doğar; ve cehalet halinde ölen kişi hayvanlar aleminde doğar. 

ACIKLAMA 
Bazıları, bir defa insan yaşamı· platformuna ulaşınca, ruhun bir daha 
asla alçalmıyacağını iddia ederler. Bu doğru değildir. Bu dörtlüğe 
göre, eğer cehalet hali artarsa, kişi öldükten sonra yaşamın hayvan 
suretlerine alçal ır .  O seviyeye düşen kişi , tekrar insan suretinde 
dünyaya gelebilmek için evrim yoluyla yükselmek zorunda kalır. Bu 
bakımdan, insan yaşamını doğru bir şekilde kullanma konusunda 
gercekten c iddi olanlar, erdem halinde olup, iyi ilişkiler kurm!llı ve 
doğanın üç halini aşarak Krşı::ıa şuuruna yükselmelidir. insan 
yaşamının amacı budur. Aksi taktirde, insanın tekrar insan suretinde 
dünyaya gelmesi garanti değildir. 
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karmanah sukrwsyahuh 
sattvikariı. nirmalariı. palanı 

rajasas tu palariı. duhkhanı 
ajfıii.nariı. tamasah palanı 

68 1 

karmar:ıah-ç a 1 ı ş m an ı n ;  su-krtasya- e r d e m  1 i ; ahuh--<lenir; 
sattvikanı-iyi lik halinde ;  nirnıalanı-arınmış ;  palanı-sonuç ;  
rajasa�-ihtiras halinin; tu-fakat ; palanı-sonuç;  duhkhanı--<lert; 
ajfwnam-sacmalık; tamasah--<:ehalet halinin; palanı-sonuç. 

CEVİRİ 
Erdemli bir hareketin sonucu erdem halindedir. Fakat, ihtiras 
halinde yapılan bir hareket dert ile sonuçlanır, ve cehalet halinde 
yapılan bir hareket ahmaklıkla sonuclanır. 

ACIKLAMA 
Erdem hal inde yapı lan erdemli faaliyetlerin sonucu saftır. Bu 
bakımdan, bütün yanılgı lardan özgür olan b i lge ler mutluluk 
içindedirler. Fakat, ihtiras halinde yapılan faaliyetler insana sadece 
dert verir. Mc,ı,ddi mutluluk için yapılan her faaliyet yenilgiye uğramaya 
mecburdur. Orneğin, birisi bir gökdelen yaptırmak isterse, bu büyük 
gökdelen yapılana kadar birçok insanın büyük zahmetlere ve dertlere 
katlanması gerekecektir. Kapital sahibi, bu işe büyük bir servet 
yatırmak zorunda kalır, ve binayı inşa edenler de büyük fiziksel 
zahmetler çekerler. Sonuc olarak, bu dertli bir iştir. Bundan dolayı, 
Bagavad-gita, "İhtiras halinin büysü altında yapılan her faa liyette 
kesinlikle büyük dertler vardır" der. Bunun sonucunda, kişi sözümona 
bir mutlu luk tadabilir ve "evim var, param var" diyebilir, fakat bu, 
gerçek mutluluk değildir. 

Cehalet hali söz konusu oldukça kişi bilgisizdir ve dolayısıyla yaptığı 
bütün faaliyetler dertle sonuçlanır ve öldükten sonra hayvanlar 
aleminde doğar. Hayvan yaşamı daima dert doludur, fakat hayvanlar 
yanıltıcı enerj i mayanın büyüsü altında oldukları için bunun farkına 
varmazlar. Zavall ı hayvanları katletmek te cehalet haline ait bir 
harekettir . Hayvanları öldürenler, bir sonraki yaşamlarında ,  
öldürdükleri hayvan tarafından öldürüleceklerini bi lmezler. Bu , 
doğanın bir kanunudur. İnsan toplumunda eğer birisi bir cinayet 
işlerse ası lması gerekir. Bu, devletin kanunudur. Fakat, insanlar 
cehaletleri yüzünden, Yüce Tanrı tarafından kontrol edilen esas devleti 
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kavrayamazlar. Yaşayan her canlı yaratık Yüce Tanqrıın çocuğudur 
ve O, bir karıncanın öldürülmesini bile hoşgörmez. Oldüren bunun 
bede lini öder. Bundan dolayı, sadece damak zevkini tatmin etmek 
için hayvan öldürmek cehaletin en kaba örneğidir. İnsanın hayvanları 
öldürmeye ihtiyacı yoktur, �ünkü Tanrı insanlara birçok güzel 
yiyecekler vermiştir. Kişi, eğer et yemeğe devam ederse, cehalet halinde 
hareket ediyor ve kendisine karanlık bir gelecek hazırlıyor demektir. 
Her çeşit hayvanı öldürmenin içinde, inek öldürmek en kötüsüdür, 
cünkü inek bize süt vererek çok değerli gıdalar temin eder. Bu 
bak ımdan, inek öldürmek cehaletin en kaba örneğidir. Yedik 
literatürü (B.g Veda 9.4 .64 ) bu konuda şöyle der: gobhi� prir�ita
matsaram, yani süt ve süt ü rünlerinden tatmin olmalarına rağmen 
yine de inekleri öldürmek isteyenler en kaba cahillerdir. Yedik 
literatüründe bir de şöyle bir dua vardır: 

namo brahmaf!ya-devaya 
go brahmaDQ hitaya ca 

jagad-ditaya krş�ya 
govindaya namo namah 

"Tanrım, Sen ineklerin ve brahmaDların iyiliğini isteyensin ve Sen 
bütün insan toplumunun ve dünyanın iyiliğini isteyensin" ( VişDU 
PuraDQ 1 .  1 9  .65 ) .  Bu duada ineklerin ve brahmaDların korunması 
özellikle belirtilmiştir. Çünkü, brahmanlar manevi eğitimin, ve inekler 
de en değerli besinin sembolüdürler. Bu bakımdan, bu iki canlı varlık, 
yani brahmanlar ve inekler korunmalıdır. Bu, aynı zamanda gerçek 
bir medeniyet örneğidir. Modem insan toplumunda manevi anlayış 
ihmal edilmekte ve inek katliamı teşvik edilmektedir. Böyle bir insan 
toplumunun ters yönde ilerlediği ve kendi kendini lanetlediği kesindir. 
Vatandaşlarının gelecek yaşamlarında hayvan suretinde dünyaya 
gelmesine rehberlik eden bir medeniyet, insan medeniyeti değildir. 
Günümüzün insan medeniyeti, ihtiras ve �ehalet hallerinin kaba 
etkisi altında felakete doğru ilerlemektedir. lçinde bulunduğumuz bu 
çağ çok tehlikeli bir çağdır, ve bütün u luslar bu en kolay yöntemi ,  
yani Krşı::ıa şuurunu benimseyerek insan toplumunu bu büyük 
tehlikeden kurtarmalıdır. 
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sattvat safıjii.yate jfıanariı 
rajaso lobha eva ca 

prarnlilla-mohau tamaso 
bavato 'jfıanam eva ca 

683 

sattvat-erdem ha l inden ;  safıjayate-ge l i ş i r ;  jfıanam-bilgi; 
rajasa�-ihtiras halinden; lobhah-hırs; eva-kesinlikle; ca-<le-da; 
pramada-<lelilik; mohau-ve yanılgı ; tamas�-cehalet halinden; 
lxıvauıh-gel işir; ajfıanam-saçmalık; eva-kesinlikle; ca---de-da. 

CEVİRİ 
Erdem halinden gerçek bilgi oluşur; ihtiras halinden hırs oluşur; 
ve cehalet halinden ahmaklık, delilik ve yanılgı oluşur. 

ACIKLAMA 
Mevcut medeniyet, canlı va�lıklar için pek uygun bir medeniyet 
olmadığı için, canlı ların Krşı:ıa şuuruna yükselmeleri tavsiye edilir. 
Toplum, Krşna şuuru aracılığı ile erdem halini gelişitirir. Erdem hali 
geliştiği zaman insanlar herşeyi olduğu gibi görebil irler. Cehalet 
halindeki b�

.
şerler tıpkı hayvan gibidirler ve hiçbir şeyi açıkça 

göremezler. Orneğin, cehalet halindekiler bir hayvanı öldürdükleri 
zaman gelecek yaşamlarında aynı hayvan tarafından öldürülme riskine 
girdiklerini bilmezler. Bu gerçeği bilmeyen halk sorumsuzca davranır. 
Bu sorumsuzluğa bir son vermek \çin halkın genelinde erdem halini 
oluşturacak bir eğitim gereklidir. insanlar erdem halinde eğitildikleri 
zaman, herşeyiı:ı ne olduğunun bilinicine vararak makul insanlar 
haline gelirler. insanlar böylece mutluluğa ve refaha kavuşabilirler. 
Halkın çoğunluğu mutluluk ve refah içinde olmasa bile, eğer halkın 
belli bir bölümü Krşna şuurunu geliştirerek erdem haline yüksel irse, 
o zaman bütün dünyaya barış ve refahın gelmesi mümkün olabilir. 
Aksi taktirde, eğer bütün dünya ihtiras ve cehalet 

.
hallerinin etkisi 

altında kalırsa, o zaman ne barıs olur, ne de refah. ihtiras hal indeki 
insanlar hısl ı olurlar ve durup d inlenmeksizin duyu tatminiyeti 
peşinden koşarlar. Halbuki , kişi biraz dikkatli bir gözlem yaparsa, 
yeterince paraya ve duyu tatminiyeti icin gereken herşeye sahip olmuş 
kişilerin ne mutlu, ne de huzurlu olduklarını görebilir. ihtiras halinde 
olan birisinin mutlu ve huzurlu olması mümkün değildir. Kişi eğer 
mutlu olmak istiyorsa bunu parayla satın alamaz, fakat Krşı:ıa şuurunu 
geliştirerek erdem haline yükselebilir ve böylece mutlu olabilir. Kişi, 
ihtiras hali ile meşgul olduğu zaman, hem akli bakımdan mutlu olamaz, 
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hem de mesleki yönden zahmet çeker. Mevcut durumunu korumak 
amacıyla yeterince para kazanmak için birçok planlar yapması ve 
bunları uygulaması gerekir. Bütün.bunlar kişiye zahmet verir. Cehalet 
halindeki beserler ise delirirler. kinde bulundukları bu durumdan 
rahatsız olan bu zavallılar alkole ve

. 
uyuşturucuya sığınırlar ve böylece 

cehaletin derinlik lerine batarlar. Bunların gelecekleri oldukça 
karanlıktır. 
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ürdhvariı gacchanti sattva,stha 
nuıdhye tisçhanti rajasah 

jaghanya,gı,ı,na,vytti stha 
adho gacchanti tama.sal). 

ürdhvam-yukarı doğru ; gacchanti-git; sattva,sdu'0-erdem halinde 
bu lunanlar ; rnadhye-ortada; tişthanti-oturmak; rajasa�-ihtiras 
halinde bu lunanlar ;  jaghanya-iğrençliğin; gı,ı,na-nitel ik; vytti, 
sthah-meşguliyetleri; adhah-alçak; gacchanti---git; tarnasal).--cehalet 
halindekiler. 

ÇEVİRİ 
Erdem halinde bulunanlar zamanla yüksek gezegenlere yükselirler; 
ihtiras halinde bulunanlar dünyamsı gezegenlerde yaşarlar, ve 
cehalet halinin iğrençliğinde olanlar cehennemi dünyalara giderler. 

ACIKLAMA 
Doğanın üç hali içerisin9e yap;lan hareketlerin sonuçlan bu maddede 
ortaya koyulmaktadır. Uzerlerinde yüce ruhların yaşadığı cennetsel 
gezegenleri içeren yüksek gezegenler sistemi vardır. Erdem halinin 
gelişim derecesine göre, canlı varlık bu sistem içerisinde bulunan 
ceşitli gezegenlere transfer olabilir. Bu evren içerisinde bulunan en 
yüce gezegen, bu evrenin başlıca şahsiyeti olan Rab Brahma'nın 
yaşadığı Brahmaloka, veya Satyaloka gezegenidir. Brahmaloka'daki 
şahane yaşam koşullarını hayal bile edemeyiz, fakat yaşamın en yüksek 
koşulu olan erdem hali bizi oraya götürebilir. 

lhtiras hali d iğer hallerle de karışabilir. Çünkü ihtiras hali, erdem 
hali ile cehalet halinin ortasında yer alır. Kişi, saf ihtiras halinde olsa 
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bile tamamen saf olamaz ve zengin bir adam, veya bir hükümdar 
olarak bu dünyada kalır. Fakat, ihtiras hali, cehalet hali ile de 
karışabileceği için kişi alçalabilir de. Bu dünyada ihtiras ve cehalet 
�linde bulunan kişiler uzay araçları ile yüksek gezegenlere ulaşamazlar. 
ihtiras halinde ölenlerin gelecek yaşamlarında delirme ihtimali de 
vardır. 

En düşük nitel ik olan cehalet hali, burada iğrenç olarak 
betimlenmektedir. Cehalet halinin artması cok tehlikelidir. Bu hal 
maddi doğa içerisindeki en düşük haldir. İnsan seviyesinin altında,· 
kuşlar, hayvanlar, sürüngenler, ağaçlar, vs. olmak üzere sekiz milyonun 
üzerinde yaşam türü vardır, ve cehalet halindeki artışa göre insan bu 
iğrenç koşulların içine düşebil ir. Burada kullanılan tiimasaJ:ı sözcüğü 
çok önemlidir.Tamasa� sözcüğü, yüksek hallere yükselmeksizin sürekli 
olarak cehalet halinde kalanlara işaret etmek amacıyla kullanılır. Ve 
bunların gelecekleri çok karanlıktır. 

Cehalet ve ihtiras halindekilerin erdem haline yükselme şansları 
vardır ve bunun gerçekleştirilmesini sağlıyan yönteme Krşı:ı.a şuuru 
denir. Fakat, bu avantajdan yararlanamıyan kişinin bu düşük haller 
içerisinde kalacağı kesindir. 

1 9  
� �: � 'lRT i;t'CHq:u&t 1 � � � lFt� �� 1 1 9 '\ l l  

nanyariı gunebhya� kartiirariı 
yada draşfiinupasyati 

gunebhya5 ca param vetti 
mad�bavariı so 'dhigacchati 

na-hayır; a n  y a m- d i ğ e r ; gunebhya�-niteliklerden; 
kartiiram-uygu l ayan ;  yada-ne zaman ;  draş ta-gören; 
anupa5yati-doğru görür; gunebhyah-doğa hallerine ; ca-ve; 
param-aşkın; vetti-bil ir ;  mat�bavam-ruhsal  doğama; sah-o; 
adhigacchati-terfi eder. 

CEVİRİ 
Bütün faaliyetlerde, bu doğa hallerinden başka bir icraatçının 
çalışmadığını tam olarak gören ve Yüce Tanrının bütün bu hallere 
aşkın olduğunu bilen kişi, Benim ruhsal doğama ulaşır. 
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ACIKLAMA 
Kişi, maddi doğa hal lerinin bÜtün faaliyetlerini yücelmiş ruhlardan 
öğrenerek kolayca anlayabilir. Gerçek manevi öğretmen Krşr:ta'dır ve 
bu manevi bilgiyi Arjuna'ya aktarmaktadır. Aynı şekilde kişi, doğa 
hallerinin faaliyet bilimini tamamiyle Krşr:ta şuuruda olan ruhlardan 
öğrenmelidir. Aksi taktirde, kişi yaşamını yanlış yönlendirebilir. Kişi, 
deha sahibi bir mürşidden öğrendiği bilgilerle ruhsal konumunu, 
maddi vücudunu, duyularını, vücut içerisinde nasıl kapana kısıldığını 
ve maddi doğa hallerinin büyüsü altına nasıl girdiğini bilebilir. Bu 
hal lerin kıskacı icinde bulunan canlı varlık caresiz bir durumdadır, 
fakat gerçek kon�munu görünce aşkın platforma yükselir ve manevi 
yolda başarıyla ilerler. Çeşitli faaliyetler gösteren, aslında canlı varlık 
değildir. Canlı varlık, maddi doğanın belli bir halinin yönetimi altında 
olan belli bir vücut tipinin içerisinde bulunduğu için hareket etmeye 
zorlanır. Manevi bir otoriteden yardım görmeyen kişi içinde 
bulunduğu durumun bilincine varamaz. Fakat, k işi deha sahibi bir 
manevi öğretmenin öğretileri ile gerçek konumunu görebilir ve bu 
anlayışla tam Krşr:ta şuuruna yükselebilir. Krşr:ta şuuruna sahip kişi 
doğanın maddi hallerinin büyüsü tarafından kontrol edilemez. Yedinci 
Bölümde açıklandığı gibi, Krşr:ta'ya teslim olan kişi maddi doğanın 
faaliyetlerinden kurtu lur. Herşeyi olduğu gibi görebilen kişi maddi 
doğanın etkisinden yavaş yavaş kurtulur. 

20 
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gunan etan atitya trin 
dehi deha-samudbhavan 

janma-mrtyu jara-dui).khair 
vimukto 'mrtam a5nute 

gu11an-nitel ikler; etiin-bütün bunlar; atitya-aşan; trin-üc; 
dehi-vüc u t l a  n m ı  s ;  deha- v ü c u t ; samudbhavan-ürünÜ ; 
janma-d o ğ u  m u n ;. mrtyu- ö l ü  m ;  ıara-ve yaş l ı l ı k ;  
duhkhai�-rahatsulık; virnukta�-kurtulmuş olmak; arnrtarn-nektar; 
a5nute-hoşlanır. 

CEVİRİ 
Vücutlanmış varlık, maddi �ücutla ilgili olan bu üç hali aştığı 
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zaman doğumdan,  ölümden, yaşlılıktan ve bunun verdiği 
rahatsızlıktan özgür olarak bu yaşamında bile mutluluk içinde 
yaşayabilir. 

ACIKLAMA 
Kişinin bu vücut içerisinde tam Krşı:ıa şuuruyla aşkm konumda nasıl 
kalacağı bu maddede açıklanmaktadır. Burada kullanılan Sanskrit 
sözcük dehi, "vücutlanmış" anlamma gelir. Kişi , bu maddi vücut 
içerisinde bulunmakla beraber, manevi bilgide ilerliyerek doğa 
hallerinin etkisinden özgür olabilir. Manevi yaşamm mutluluğunu 
bu vücut içerisindeyken bile tadabilir, çünkü vücudunu terkettikten 
sonra kesinl ikle ruhsal evrene gidecektir . Fakat ,  bu vücudun 
içerisindeyken bile ruhsal mutluluğu yaşayabilir. Birbaşka deyişle, 
Krşı:ıa şuuruyla yapılan adanmış hizmet, maddi kapandan kurtulmanın 
belirtisidir ve bu konu Onsekizinci Bölümde acıklanacaktır. Kisi, 
maddi doğa hallerinin etkisinden kurtulduğu za�ah adanmış hizmet 
vermeye başlar. 

2 1  
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arjuna uvaca 
kair lingais erin gunan etan 

atiw bavati prabho 
kim acarah kathariı caitariıs 

trin gunan ativartate 

arjunah uvaca-Arj una şöy le  d ed i ;  kaih-hangisi i l e ;  
lingaih-belirtileri; trin-üç; gunan-nitelikler; etan-bütün bunlar; 
atitah-aşmış olmak; bavati-dir; prabho-Ey Tanrım; kim-ne; 
acarah-<lavranış; katham-nasıl ; ca-<le-da; etan-bunlar; trin-üc; 
gunan-nitelikler; ativartate-aşar. 

CEVİRİ 
Arjuna sordu: Ey sevgili Tann'm, bu üç hale aşkın kişinin özellikleri 
nelerdir? Nasıl davranır? Doğa hallerini nasıl aşar? 
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ACIKLAMA 
Arjuna burada oldukça yerinde sorular sormakt� ve maddi halleri 
asmıs kisilerin özell iklerini bilmek istemektedir. ilk önce, askın bir 
i�sanın Özel likler.ini sormaktadır. Kişi, maddi doğa hallerini aştığını 
nası l  anlayabilir ? ikinci sorusunda ise, bu gibi kişilerin nasıl yaşadığını 
ve ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu, bu faaliyetlerin ıslah edici ilkelere 
bağlı olup olmadığını araştırmaktadır. Arjuna, bundan sonra, kişinin 
aşkın doğaya hangi yollardan ulaşabileceğini araştırmaktadır. Bu çok 
önemlidir. Kisi daima askın konumda kalmazsa askın konumun 
özell iklerini se.rgileyemez: Bu bakımdan, Arjuna tarafından sorulan 
bütün bu sorular cok önemlidir. 
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sri-bagavan uvaca 
prakasariı ca pravrttiriı ca 

moham eva ca paD4ava 
na dveş�i sampravruani 

na nivrttani kaiıkşati 

udasina-vad asino 
gw:ıair yo na vicalyate 

guna vartanla ity evariı 
yo 'vatişthati neiıgate 

sama-du.hkha-sukhah sva-stluıh 
sama-İosta.Sma-kiincanah 

tuiya-priyaİJriyo diras 
tulya-nindatnıa-sariıstutih 
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miinapamiinayos tulyas 
tulyo mitrari-pakşayoh 

sarvarambha-parityagi 
gunatita� sa ucyate 
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sri-bagavan uvaca-Tanr ın ın  Yüce Şahs ı  şöy le  d e d i ;  
praka.sam-aydınlanma; ca-ve ; pravrttim-bağımlı l ık ;  ca-ve; 
moham-yanılgı ; eva ca--de-da; paı:u;Iava-Ey Par:ı.c,lu'nun oğlu ; na 
dveşti-nefret etmez; sampravrctani-gelişmiş olmakla beraber; na 
nivrttani-ne de gel işmeyi durdurur; kankşati-arzular; udasina
vat-tarafsızmış gibi; asinah-bulunur; guDQ.i�-nitelikler tarafından; 
yah-yapan; na-asla; vicalyate-tahrik olmuş; gurya�-nitelikler; 
vartante-hareket ediyor; iti evam-bunu bilerek; ya�-yapan; 
avatişthati-k a l ı r ;  na- a s l a ;  iiıgate- t i t r e r ;  sama-eşit; 
duhk/ıa-rahatsız; suklıah.-ve mutluluk; sva-s�-kendi benliğinde 
bu lunmak;  sama-eş i t ;  loşta-toprak parça s ı ; a5ma-taş; 
kancanah-alt ın ;  tulya-eşit  olarak haz ı r ;  priya-sevgiliye; 
apriy�-arzu edilmeyen; dirah-sarsılmaz; tulya-eşit; ninda-iftirada; 
atma-sariıstuti�-ve övülmede ; mana-onurda; apamiinayoh-ve 
onursuzlukta; tulyah-eşit; tulya�-eşit ;  mitra--dostlarm; ari-ve 
düşmanların; pakşayoh-guruplara; sarva-hepsinin; arambha-gayret 
gösterir; paritya-gi-vazgeçen; guDQ.-atita�-maddi doğa hallerine 
aşkın; �-o; ucyate--denir. 

ÇEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle cevap verdi :  Ey Paı:ı�u'nun oğlu ,  
aydınlanmanın, yanılgının ve bağımlılığın mevcudiyetinden nefret 
etmeyen ve bunlar kaybolduğu zaman onları aramayan; sadece 
doğa hallerinin etkin olduğunu bildiği için tarafsız ve aşkın bir 
halde kalarak, maddi niteliklerin bütün bu tepkilerinden rahatsız 
olmayan ve değişmeyen; kendi benliği ile dopdolu olarak mutluluk 
ve rahatsızlığı eşit karşılayan; yerde gördüğü bir taş parçası ile bir 
altını eşit gözle gören; arzulananlara ve arzulanmıyanlara karşı 
eşit olan; övgü ve yergiyi, onur ve onursuzluğu eşit karşılayarak 
sarsılmadan kalabilen; dostuna ve düşmanına eşit davranan; ve 
bütün maddi faaliyetlerden vazgeçmiş kişi doğa hallerini aşmıştır. 

ACIKLAMA 
Tanrı, burada Arjuna'nın sor�uş olduğu üç ayrı soruyu birbiri ardına 
cevaplamaktadır. Krşr:ı.a, bu maddelerde ilk önce, aşkın konumda 
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bu lunan kişinin haset etmediğine ve hiçbir şeyin peşinden 
koşmadığına işaret etmektedir. Canlı varlık, bir maddi vücut içerisinde 
bu dünyada bulunduğu zaman, maddi doğanın üç halinden birinin 
kontrolü altında olduğu bilinmelidir. Vücudundan tam anlamıyla 
çıktığı zaman, doğanın maddi hallerinin kıskacından da kurtulmuş 
olur. Fakat, maddi bir vücut icerisinde bulundukca tarafsız olmalıdır. 
Canlı varlık, maddi vücudunu. kendiliğinden unutması için, kendisini 
Tanrıya adanmış hizmet i le meşgul etmelidir. Kişi maddi vücudunun 
bilincinde olduğu zaman sadece duyularını tatmin etmek için hareket 
eder, fakat bi l incini Krşr:ıa'ya transfer ederse duyu tatminiyeti 
kendiliğinden son bulur. Kişinin bu maddi vücuda ihtiyacı yoktur 
ve maddi vücudun yaptırımlarını kabullenmeye de ihtiyacı yoktur. 
Vücuttaki maddi hallerin nitelikleri hareket eder, fakat bir ruh-can 
olan benlik bu gibi faaliyetlerden muaftır. Nasıl muaftır? Çünkü 
benlik ne vücuttan zevk almayı, ne de vücuttan kurtulmayı arzular. 
Böylece ,  aşkın bir halde bulunan adanmış kul kendiliğinden özgür 
olur. Canlı varlığın, maddi doğa hallerinin etkisinden kurtulmaya 
çalışması gerekmez. 

Bir sonraki soru, askın konumda bulunan kisinin i liskileri ile 
ilgil idir. Maddi ortam iÇinde bulunan birisi vücuduna göste�ilen onur 
ve onursuzluktan etkilenir, fakat aşkın bir ortam içinde bulunan 
birisi bu gibi sahte onur ve onursuzluktan etkilenmez. Krşr:ıa şuuru 
ile görevini yapar ve insanların kendisini onurlandırmalarını, veya 
aşağılamalarını umursamaz. Krşr:ıa şuurundaki görevine uygun düşen 
şeyleri kabul eder, aksi taktirde bu kişinin ne taş, ne de altın olmak 
üzere hiçbir maddeye gereksinimi yoktur. Krşr:ıa şuurundaki görevini 
icra etmesine yardımcı olan herkesi sevgili dostu olarak kabul eder 
ve düşmanlarından nefret etmez. O, eşit olarak dağılmıştır ve her 
şeyi eşit seviyede görür, çünkü maddi var oluş ile hiçbir işi olmadığını 
cok iyi bilir. Sosyal ve politik konular onu etkilemez, çünkü o, geçici 
yükseliş ve rahatsızlık ortamlarını bilir. Kendisi için hiçbir şey yapmaya 
kalkışmaz. Krşr:ıa için her şeyi yapmaya kalkışabilir, fakat kendi şahsi 
cıkarı için hiçbir şey yapmaya kalkışmaz. Kişi, bu davranışı ile gerçekten 
aşkın platformda kalır. 

26 
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marn ca yo 'vyabhiciirena 
bakti-yogena sevate 

sa guniin samatityaitiin 
brahma-bı!yaya kalpate 
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miim-Bana; ca-de-da; yalı-yapan kişi; avyabhiciirena-hatasız; 
bakri-yogena-adanmış hizmet i le ;  sevate-hizmet eder; �--o; 
gıtniin-maddi doğa hal leri ; samatitya-aşan; etiin-bütün bunları ; 
brahma-büyiiya-Brahman platformuna yükselir; kalpate--olur. 

CEVİRİ 
Tamamen adanmış hizmet iİe meşgul olan kişi hiçbir ortamda 
başarısızlığa uğramaz ve bir an önce maddi doğa hallerini aşarak 
Brahman seviyesine ulasır. 

ACIKLAMA 
Bu madde, Arjuna'nın sordugu "Aşkın konuma u laşmanın anlamı 
nedir ?" sorusuna verilen cevaptır. Daha önce açıklandığı gibi, maddi 
dünya maddi doğa hallerinin büyüsü altında hareket eder. Kişi, doğa 
hallerinin faa liyetlerinden rahatsızlık duymamalıdır, ve şuurunu bu 
gibi faaliyetlerle meşgul edeceğine, şuurunu Krşna ile i lgili faal iyetlere 
transfer etmelidir. Krşı:ı.a ile ilgili faaliyetler, daima Krşna için hareket 
etmek anlamına gelen bakti-yoga olarak bil inir. Bu faaliyet sadece 
Krşna'yı deği l ,  Rama ve Narayana gibi Onun tam yayı l ımlarını da 
kapsar. Onun sayısız miktarda yayı l ımları vardır .  Krşı:ı.a'nın 
herhangibir suretine hizmet e tmekle meşgul olan kiş i  aşkın 
platformdadır. Krşı:ı.a'nın bütün suretlerinin tamamiyle aşkın, saadet 
ve bilgi dolu ve ebedi oldukları iyi bilinmelidir. Tanrının bu şahsiyetleri 
herşeye kadirdir ve herşeyi bi lirler, ve bütün aşkın niteliklere 
sahiptirler. Bu bakımdan, kişi eğer sarsılmaz bir kararl ılıkla Krşı:ı.a'ya, 
veya Onun tam yayı lımlarına hizmet ederse, üstesinden gelmek çok 
zor bile olsa, maddi doğa ha llerinin kolaylıkla üstesinden gelebil ir. 
Bu konu Yed inci Bölümde açıklanmıştı. Krşı:ı.a'ya teslim olan k işi , 
maddi doğa hallerinin etkilerinden bir an önce kurtulur. Krşı:ı.a 
şuurunda, veya adanmış hizmette bulunmak, Krşı:ı.alaşmak demektir. 
Tanrı, Kendisinin ebedi saadet ve bi lgi dolu olduğunu ve ebedi 
olduğunu söyler; altın parçalarının altın madeninin bir parçası olması 
gibi, canl ı  varlıklar da Yüce Tanrının öz parçalarıdır. Bu bakımdan, 
canlı varlık ruhsal konumunda altın kadar iyidir ve nitelik bakımından 
da Krşna'ya eşittir. Bireysel farklı l ık ruhsal dünyada da devam eder, 
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aksi taktirde bakti-yoga olmazd ı . Bakti-yoga, Tanrının mevcudiyeti, 
adanmış kulun mevudiyeti ve Tanrı ile adanmış kulu arasındaki aşk 
alışverişinin mevcudiyeti demektir. Bu bakımdan, Tanrının Yüce 
Şahsında ve bireyse l şahısta iki şahısın bireyselliği mevcuttur, aksi 
taktirde bakti-yoga nın anlamı kalmazdı. Kişi, eğer Tanrı ile aynı aşkın 
konumda değilse Yüce Tanrıya hizmet edemez. Kralın şahsi asistanı 
olmak için kişinin bazı niteliklere sahip olması gerekir. Ve Krşna'ya 
hizmet etme nitel iği de Brahman olmayı, veya bütün maddi 
pisl iklerden özgür olmayı gerektirir. Vedik literatür bu konuda şöyle 
der: brahmaivasan brahmiipy eti . Kişi, Brahman olarak Yüce Brahman'a 
ulasabilir . Bunun anlamı, kisinin nitelik bakımından Brahman ile 
bir olmasının gerekliliğine işa.ret eder. Brahman olan kişi, bireysel bir 
ruh olarak ebedi Brahman kimliğini kaybetmez. 
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brahnuıno hi pratisthaham 
amrtasyiivyayasya ca 

.füsvatasya ca darmaS)'a 
sııkhasyaikantikasya ca 

brahmanah-gayrişahsi brahmajyotinin; hi-kesinlikle; pratistha-geri 
kalanı ; aham-Ben; amnasya-ölümsüzün; avyayasya---<;:ürümez; 
ca--de-da; sii5vatasya-ebedi olanın; ca-ve; darmasya-meşru 
konumun; sııkhasya-mutluluğun; aikantikasya-nihai; ca--de-da. 

CEVİRİ 
Ve Ben, ölümsüz, bozulmaz, ebedi , ve mesru konumu nihai 
mutluluk olan gayrişahsi Brahman'ın aslıyım. · 

ACIKLAMA 
Brahman'ın meşru hali ,  ölümsüzlük, bozulmaz lık, ebediyet ve 
mutluluktur. Brahman, aşkın idrakin başlangıcıdır. Paramatma, yani 
Ustünruh, askın idrakte ikinci mertebedir, ve Tanrının Yüce Sahsı 
ise , Mutlak Hakikatin nihai idrak mertebesidir. Bu bakımdan, .hem 
Paramatma, hem de gayrişahsi Brahman, Yüce Şahısın icinde yer 
alırlar. Yedinci Bölümde açıklandığı gibi, maddi doğa, Yüce Tanrının 
dahili enerj isinin tezahürüdür. Tanrı, maddi doğayı üstün doğasının 
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parcaları ile döller ve bu, Onun maddi doğaya ruhsal dokunuşudur. 
Bu maddi doğaya koşullanmış olan canlı varlık, ruhsal bilgi edinmeye 
başlar ve kendisini yavaş yavaş maddi var oluş konumundan, Tanrının 
Brahman kavramına yükseltir. Yaşamın Brahman kavramına ulaşmak, 
benlik idrakindeki i lk mertebedir. Brahman'ı idrak etmis olan bu 
mertebedeki kisi maddi konuma askındır, fakat henüz Brahman 
idrak inde mük.emmel l iğe ulaşmamıştır . Eğer isterse Brahman 
konumunda kalmaya devam edebilir ve yavaş yavaş Paramatma 
idrakine yüksel ip, oradan da Tanrının Yüce Şahsının idrakine 
yükse lebilir . Vedik l iteratüründe bunun birçok örnekleri vardır. 
Omeğin, dört Kumaralar ilk önce hakikatin gayrişahsi kavramında 
iken sonradan adanmış hizmet platformuna yükse lmişlerdir. 
Kend i le r in i  Brahman' ın gayrişahsi kavramından öteye 
götüremiyenler, manevi yoldan cıkma riski i le karşı karşıyadırlar. 
Srimad�Bagavawm'da belirtildiği gibi, kişi, gayrişahsi Brahman'ı idrak 
etme mertebesine yükselmiş olsa bile, eğer Yüce Şahıs hakkında bir 
bilgi edinemez ve manevi yolda Ona doğru ilerliyemezse bu kişinin 
zekası bu lanık demektir. Bu bakımdan, Brahman platformuna 
yükselmis olmasına rağmen, kişi eğer Tanrıya adanmış hizmet vermekle 
meşgu l olmuyorsa manevi yoldan cıkabilir. Vedik l iteratüründe bu 
konu hakkında şunlar belirtilmişitir: raso vai sah rasariı hy evliyam 
labdhvanandi bavati: "Kişi , Tanrının Yüce Şahsı olan zevk kaynağı 
Krşna 'yı anladığı zaman gercek aşkın saadete ulaşır." (Taittiriya 
Upanişad 2 .  7 .  1 )  Yüce Tanrı altı zenginlikte de tamdır ve adanmış 
kul Ona yaklaştığı zaman bu altı zenginliğin karşılıklı alış verişi başlar. 
Kralın hizmetçisi de kralla hemen hemen aynı seviyede zevk alır. Ve 
ebedi mutlu luk, bozulmaz mutluluk ve ebedi yaşam, adanmış hizmete 
böylece eşlik eder. Bu bakımdan, Brahman idraki , veya ebediyet, 
veya bozulmazlık adanmış hizmete dahildir. Adanmış hizmetle meşgul 
olan kişi bu özellikelre sahiptir. 

Canlı varlık nitelik bakımından Brahman olmakla beraber, maddi 
dünyaya hükme tme arzusuna sahiptir ve bu yüzden meşru 
konumundan düser. Canlı varlık mesru koumunda iken maddi 
doğanın ÜC halini� üzerindedir, fakat maddi doğa i le kurduğu ilişki, 
onu erdem, ihtiras ve cehalet olmak üzere maddi doğanın farklı 
hallerine esir eder. Canlı varlığın maddi dünyaya hakim olma arzusu, 
bu üç hal i le olan il işkisinden kaynaklanır. Canlı varlık tam Krşı::ıa 
şuuru ile adanmış hizmet vermeye başladığı zaman aşkın konuma 
yüksel ir ve maddi doğaya hükmetme arzusunu kaybeder. Bu bakımdan, 
duymak zikretmek ve hatırlamakla başlıyan ve dokuz belirli yöntem 
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ile idrak edilen adanmış hizmet, adarnnış kişilerin arasında yapılmalıdır. 
Böyle bir birliktelik icerisinde ve manevi öğretmenin etkisi ile kişideki 
hükmetme arzusu kaybolur ve kişi, Tanrının aşkın aşk hizmeti ile 
dolar. Bu bölümün yirmiikinci maddesinden son maddesine kadar 
bu yöntem anlatılmakta id i . Tanrıya adanmış hizmet cok basittir; 
şöyle ki , kişi da ima Tanrıya hizmet etmekle meşgul olarak, Tanrıya 
sunulan yiyecek artıklarını yiyerek, Tanrının nilüfer ayaklarına 
sunulan ciçekl'cri koklıyarak, Tanrının askın eğlencelerini sergilediği 
yerleri ziyaret ederek, Tanrının çeşitli faaliyetlerini okuyarak, Onunla 
aşk alış verişinde bulunarak, Hare Krşna, Hare Krşı)a, Krşna Krşı)a, 
Hare Hare /. Ha.re Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare'nin 
askın titreşimlerini z ikrederek ve Tanrıya adanmış kul ların ve 
Tanrının beliriş ve kayboluş günlerinde oruc tutarak adanmış hizmette 
bu lunabil ir . Bu yöntemi izleyen kişi bütün maddi faaliyetlerden 
tamamen kopar. Böylece brahmajyotiye , veya Brahman kavramının 
farklı cesit lerine ulasan kisi , nitelik bakımından Yüce Sahısa esit 
olur. . . . . . . 

Maddi Doğanın  Üç Hali konusunda Srimad J3agavad-gitö.'nın 
Ondördüncü Bölüm Baktivedanta Acıklamaları burada sona ermiştir. 
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Yüce Şahısın Yogası 
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sri-bagavan uviica 
ürdhva-mülam adhah-sakham 

a5vatthariı prahur avyayam 
candiiriısi yasya pamiini 

yas tariı veda sa veda-vit 

sri-bagavi'in uvaca-Tanr ının Yüce Şahsı  şöy l e  ded i ;  ürdhva
mülam-kökleri  yukarıda;  adhah-aşağı doğru;  sakham--<lallan;  
a5vatt.ham- b a n y a n  a ğ a c ı ;  prahuh- d e n i r ;  avyayam-ebedi ;  
candi'iriısi-Vedik i lahi ler ;  yasya-hangis inin;  pamiini-yapraklar; 
yah-her k i m ;  tam-o; veda-bi l i r ;  sah-kiş i ;  veda-vit-Vedalar'ı 
bi len. 

CEVİR İ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi : Kökleri yukarıda, dalları aşağıda 
ve yaprakları Vedik ilahilerinden ibaret olan çürümez bir banyan 
ağacı vardır. Bu ağacı bilen kişi Vedalar'ı da bilir. 

AClKLAMA 
Bakti-yoganın önemini bi len kişi  Vedalar'ı araştırmaya yönelik sorular 
sorabilir. &ı bölümde anlatıldığı gibi, Yedik bi l imi  öğrenmenin amacı 
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Krşna'yı öğrenmektir. Bu bakımdan, Krşı::ı.a şuuru ile kendilerini 
Tanrıya adamış kişi ler aynı zamanda Vedalar'ı da bilirler. 

Bu maddi dünya sefaleti banyan ağacı ile kıyaslanır. Meyvesel 
faal iyetlerle meşgul olanlar icin banyan ağacının sonu yoktur. Bu 
gibi kişiler bir daldan diğerine, oradan da bir diğerine konup göçerler. 
Bu maddi dünya ağacının sonu yoktur ve bu ağaca bağımlı bir hale 
ge lmiş kişi lerin özgürlüklerine kavuşma şansları da yoktur. Kişiyi 
yüce ltmek amacıyla var olmuş olan Vedik ilahiler bu ağacın 
yapraklarını oluştururlar. Bu ağacın kökleri yukarıdadır, cünkü bu 
ağacın kökü en yüksek gezegenden, yani Brahma'nın gezegeninden 
başlar. Kişi , eğer bu tahrip edilemez olan yanılgı ağacını anlarsa bu 
ağactan kurtulabi lir. 

Bu kurtu lma yöntemi iyi anlaşı lma l ıdır. Gecen bölümlerde 
acıklandığı gibi, maddi bağımlı l ıklardan kurtulmanın çeşitli yolları 
vardır. Ve Onücüncü Bölüme kadar, Tanrıya qdanarak Ona hizmet 
etmenin en iyi yol olduğunu öğrenmiştik. Adanmıs hizmetin esas 
sart ı ,  kişinin maddi faaliyetlerden koparak Tanrıya adanmış aşkın 
aşk hizmeti ile meşgul olmasıdır. Maddi dünyaya olan bağımlılıktan 
kurtu lma yöntemi bu bölümün başında ele alınmıştı. Bu maddi var 
oluşun kökü yukarı doğru büyür. Bu demektir ki, bu ağacın kökleri 
tiim maddi cevherden, yani evrendeki en yüce gezegenden başlar. 
Bütün evren, bu en yüksek gezegenden başlayarak, ceşitli gezegen 
sistemlerini temsil eden ceşitli dallara ayrılmıştır. Din, ekonomik 
gelişme, duyu tatmini yeti ve özgürlük gibi meyveler canlı varlıkların 
faal iyetlerinin sonuçlarını temsil ederler. 

Dünyamızda, kökleri yukarıda ve dal ları aşağıda hicbir ağac 
bulunmamasına rağmen böyle bir görüntü mevcuttur. Bu ağadan su 
kenarlarında görebil iriz. Su kenarlarındaki ağaçların görüntüsünün 
suya yansımasıyla, ağacları kökleri havada ve dalları aşağıda görürüz . 
Bir başka deyisle, bu maddi dünya ağacı ,  ruhsal dünyada bulunan 
gercek ağacın yansımasından ibarettir. Ruhsal dünyanın bu yansısı, 
tıpk ı bir ağacın suya yansıması gibi, arzu üzerine yansır. Herşeyin, bu 
yansıyan ışık içerisinde bulunmasının sebebi arzudur. Bu maddi var 
oluştan kurtulmak isti yen herkes bu ağacı analitik bir öğrenim yoluyla 
cok iyi öğrenmelidir. Cünkü, kişi ancak böyle likle bu ağac ile olan 
il iskisine son verebilir. 

.Gerçek ağacın yansısı olan bu ağaç tam bir kopyedir. Herşey orada, 
ruhsal dünyadadır. Gayrişahsiyetçiler, Brahman'ı bu maddi ağacın 
kökü olarak kabul ederler, ve Sankhya fe lsefesine göre, prakrti i le 
purusa bu ağacın kökünden gelirler, ondan sonra da sırayla üç guna, 
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sonra beş kaba unsur (panca-maha-büta) ,  sonra on duyu (dasendriya) ,  
akıl ,  vs. gelir .  Ve bu yolla bütün maddi dünya yirmidört unsura 
ayrılır. Brahman eğer bütün tezahürlerin merkezi ise, o zaman bu 
maddi dünya 1 80 derecelik bir merkezin tezahürüdür ve diğer 1 80 
derece de ruhsal dünyadan ibarettir. Bu maddi dünya, ruhsal dünyanın 
ters dönmüş bir yarısı olduğundan ruhsal dünyada bu çeşitli liğin 
gerçeği vardır. Prakrti, Yüce Tanrının dahili enerj isidir, ve purnşa da 
Yüce Tanrının Kendisidir ve bu konu Bagavad-giUi'da açıklanmıştır. 
Bu tezahür maddi olduğu için gecicidir. Yani bu maddi görüntü, bir 
görünüp bir kaybolan geçici bir görüntüdür. Fakat, yansıyan bu 
görüntünün kaynağı ebedidir. Gerçek ağacın bu maddi yansıması 
kesilmelidir. Eğer birisi için Vedalar'ı biliyor denirse, o kişi bu maddi 
dünyaya olan bağımlılığını nasıl keseceğini biliyor demektir. Kişi eğer 
bunu yapabiliyorsa Vedalar'ı gerçekten biliyor demektir. Vedalar'ın 
ritüeller ile ilgili olan formüllerine cezbolan kişi, ağacın güzel ve yeşil 
yapraklarına cezboluyor demektir. Ve Vedalar'ın amacını tam olarak 
bilmiyordur. Tanrının Yüce Şahsının belirttiği gibi, kişi yansıyan bu 
ağacı kesmeli ve ruhsal dünyadaki gerçek ağaca ulaşmalıdır. 
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adhas cordhvam prasrUis tasya siikhii 
guDCI-pravrddha vişaya-pravalah 

adhas ca müliiny anusantaUini 
karmiinubandhini manusya-loke 

adhah-aşağı doğru ; ca-ve ;  ürdhvam-yukarı ; prasrtfıh-uzanmış; 
tasya-onun;  sakhah-dallar ı ;  guna-maddi doğanın halleri ;  
pravr-ddhah-ge lişmiş;  vişaya-duyu nesne ler i ;  pravaliih-filizler; 
acfhah-aşağı doğru; ca-ve; müliini-kökler; anusantaUini-uzanmış; 
karma-çal ışmaya ; anubandhini-bağlı; manuşya-loke-insanlar 
aleminde. 

CEVİRİ 
Bu ağacın dalları maddi doğanın üç hali ile beslenerek aşağı ve 
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yukarı doğru büyür. İnce dallar duyu nesneleridir. Bu ağaçta, 
aynı zamanda insanlar alemindeki meyvesel faaliyetlerin sembolü 
olan ve aşağı doğru gelişen dallar da mevcuttur. 

ACIKLAMA 
Burada, banyan ağacının betimlemesine devam edilmektedir. Banyan 
ağacının dalları her yöne yayı lır. Bu dalların alt bölümünde insanlar, 
hayvanlar, atlar, in.ekler, kediler köpekler, vs. gibi ceşitli canlı varlıklar 
tezahür etmiştir. Ust bölümlerde yarıtanrılar, Gandharvalar ve bu 
gibi daha birçok yüksek yaşam suretlerinin bulunduğu çeşitli canlı 
varlıklar tezahür ederken, alt bölümlerde biraz önce bahsettiğimiz 
yaşam suretleri tezahür eder. Ağacın suyla beslenmesi gibi, bu ağaç 
da maddi doğanın üc hali ile beslenir. Bazen, yeterli su olmadığı icin 
cıplak kalmış bir kara parcası, ve bazen de yemyeşil bir bölge görürüz; 
aynı şekilde, maddi doğanın bell i hal lerinin miktar bakımından 
orantılı olarak daha büyük olduğu yerlerde farklı yaşam suretleri de 
gereğince tezahür eder. 

Bu ağacın ince dalları duyu nesneleri olarak kabul edilir. Doğanın 
farklı hallerinin gelişmesi ile ceşitli duyular ediniriz ve bu duyular i le 
ceşitli duyu nesnelerinden zevk alırız. Dalların uçları ise, farkl ı duyu 
nesne lerinden zevk almaya bağımlı olan kulaklar, burun, gözler, vs. 
gibi duyuları temsil eder. ince dallar; ses, suret { şeki l ) ,  dokunma ve 
diğer duyu nesnelerini. Ek kökler ise, acı çekmeyi ve duyusal zevklerin 
yan ürünleri olan bağımlılıkları ve antipatileri temsil eder. 
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na nl.pam asyeluı tathopalabhyate 
nanw na elidir na ca sampratişthii. 

a5vattham enam su-virüdha-mülam 
asaiıga-sastrena drdhena cittva 



1 5.4 Yüce Şahısın Yogası 

tatah padariı tat parirıWrgitavyariı 
yasmin gata na nivartanti büya� 

tam eva cadyariı punışariı prapadye 
yatah pravrttih prasrtfi purani 
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na-değil ;  rüpam-suret ;  asya-bu ağacın; iha-bu dünyada ;  
tatha-de-da ;  upalabhyate-kavranabilir ;  na-asla ;  antah-son; 
na-as l a ;  ca-d e-da ;  adih-başlangıç ; na-as l a ;  ca--de-da; 
sampratiştha-temel ;  a.Svattham-banyan ağacı ;  enam-bu; su
virüdha-güclüce ; mülam-kök salmış; asaiıga-sastrer_uı-bağımsızlık 
s i lahı i l e ;  drçlhena-güçlü ; cittva-keserek ;  tatah.-sonradan; 
padam--durum; tat-o; parirıWrgitavyam-aranrrıalı; yasmin-nerede; 
ga�-giden;  na-asla ;  nivartanti-döner l e r ;  büy�-tekrar; 
tam-O n a ;  eva-kes in l ik l e ;  ca-d e - d a ;  adyam--özgün; 
punışam-Tanr ının Şahs ı ;  prapadye-tesl i m ;  y�-kimden; 
pravrttih-başlangıç; prasrta-uzanrrıış; purat:ıi--çok eski. 

CEVİRİ 
Bu ağacın gerçek şekli bu dünyada kavranamaz. Hiçkimse bu 
ağacın nerede başlayıp nerede bittiğini, veya kökünün nerede 
olduğunu anlayamaz. Fakat, kişi kararlılık ve bağımsızlık silahı ile 
derinlere kök salmış olan bu ağacı kesmeli ve bundan sonra, gidenin 
bir daha asla geri dönmediği o yeri aramalı ve orada, hatırlanamıyacak 
kadar uzun bir zaman önce herşeyi başlatmış ve yaymış olan 
Tanrının Yüce Şahsına teslim olmalıdır. 

ACIKLAMA 
Burada açıkça bel irtildiği gibi, banyan ağacının gerçek şekli, veya 
sureti bu maddi dünyada anlaşılamaz. Kökleri yukarıda olduğu için, 
gerçek ağaç öbür taraftadır. Bu ağacın maddi yayılımlarına esir olmuş 
kişi, ne bu ağacın başlangıcını, ne de nerelere kadar uzandığını 
görebilir. Bununla beraber, eğer herkes, "Ben babamın oğluyum, ve 
babam da şu kişinin oğludur, vs." diye soy ağacını araştırmaya devam 
ederse Garbodakasayi Vişr:ı.u'dan üretilmiş olan Brahma'ya kadar gelir. 
Ve kişi bu yolla Tanrının Yüce Şahsına ulaştığı zaman araştırması da 
son bulur. Kişi, bu ağacın kaynağını, yani Tanrının Yüce Şahsını 
arayıp bulmalıdır ve bu arayışını, Tanrının Yüce Şahsını bilen kişilerle 
birl ikte olarak yapmalıdır. Bunu anlayan kişi gerçeğin bu sahte 
yansısından yavaş yavaş kopar ve bu bilgi i le sonunda bu maddi 
ağaçla olan bütün i lişkisini keserek gerçek ağaca u laşır. Bu konu ile 
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i lgi l i  o larak ku l lanı lan a5anga sözcüğü cok önemlidir ,  cünkü duyu 
tatminiye tine bağıml ı l ık ve madd i doğaya hakim olma arzusu cok 
güdüdür.  Bu bakımdan kiş i ,  otorite metinler üzerine kurulu olan 
manevi b i l im konusunda tartışarak ve gercekten bi lgi l i  k iş i lerden 
bi lgi edinerek bunlardan kopmasını öğrenmel idir .  Bilgi l i  k iş iler i le  
beraber olan k iş i  bunun sonucuda Tanrının Yüce Şahsına gel ir .  
Ondan sonra yapması gereken i lk iş ,  Ona tesl im olmaktır. Bir defa 
gidildiği zaman bir  daha ağacın bu sahte yansısına geri dönülmeyen 
yerin betimlemesi burada yapılmaktadır. Tanrının Yüce Şahsı Krşna 
herşeyin yayı ld ığı  özgün köktür. Ve Tanrının Şahs ını n  lü tfunu 
kazanmak istiyen kişi  Ona teslim olmalıdır. Ve bu teslimiyet; duyarak, 
z ikrederek, vs. yapı lan adanmış hizmetin bir soncudur. Bu maddi 
dünyanın uzantısının sebebi Odur. Bu hak ikat, Tanrının Kendisi 
rnrafmdan daha önce acıklanmıştı. Ahaın sarnasya prabhavah sözcükleri 
"Ben herşeyin kaynağıyım" anlamına gel i r. Bu bakımdan, maddi 
yasamın bu güç lü  banyan ağacına olan esaretten kurtu lmak isteyen 
kis i ,  Krsna'ya tes l im olma lıdır. Krşna'ya teslim olan kişi  bu maddi 
uzantıdan da kend i l iğinden kopar. 
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nirmiiruı-mohajica-sanga-doşa 
adhyiitrna-nityii vinivrtta-kiimiilı 

dvandvair vimuktah sukha-duhkha-samjıwir 
gacchanty amüdhah padam avyayam tat 

nih-sız-süz; miina-sahte prestij ; mohah-ve yanı lgı ; jira-fethetmis; 
sanga-birl ikte l iğ in ;  dosah-hatalar ;  adhyatma-manevi b i lgid e ;  
nityah- e b e d i y e  t t  e ;  vinivrtra- b e r a  b e  r l  i k t e n  m a h r u m ;  
kiimah-şehvetten; dvandvai/ı-ikilemlerden; vimuktah-özgür olmuş; 
sukha-duhkha-mu t l u  1 u k  ve r a h a t s ı z  1 ı k ;  samjnaih-isminde; 
gacchanti-ulaş ır ;  amüdhah-şaşkınlığa düşmemiş ;  padam-ortam; 
avyayam-ebed i ;  tat-o. 
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CEVİRİ 
Sahte saygınlıktan, yanılgıdan ve kötü ilişkilerden özgür olanlar, 
ebediyeti anlayanlar, maddi hırsları geçmiş olanlar, mutluluk ve 
rahatsızlık ikileminden kurtulmuş olanlar ve şaşkınlığa düşmemiş 
olanlar, o ebedi krallığa gitmek için Yüce Şahısa nasıl teslim 
olacaklarını bilirler. 

ACIKLAMA 
Teslim olmak burada güzel bi

.
r şekilde anlatılmaktadır. Bunun için 

gereken ilk nitelik, kişinin gururu tarafından yanıltı lmamasıd ır. 
Çünkü koşu llanmış ruh, kendisini maddi doğanın hakimi gördüğü 
icin Kendisini beğenmiştir ve bu sebepten dolayı Tanrının Yüce 
Şahsına teslim olması çok zordur. Kişi, gerçek bilgiyi öğrenerek 
kendisinin maddi doğanın hakimi olmadığını, ve tek hakimin 
Tanrının Yüce Şahsı olduğunu idrak etmelidir. Gururun verdiği 
yanılgıdan kurtulan kişi teslim olma sürecine girer. Bu maddi dünyada 
daima onurlandırılmayı bekleyenlerin Yüce Tanrıya teslim olmaları 
mümkün değildir. Gurur, yanılgı yüzünden olur. Kişi, bu dünyaya 
gelip bir süre kalarak sonra gitmesine rağmen kendisini dünyanın 
hakimiymiş gibi görme budalalığına kapılır . Ve böylece herşeyi 
karmaşık bir hale getirir ve başı da de�ttten kurtulmaz. Bütün dünya 
bu etki altında hareket etmektedir. insanlar, kara parçalarının bu 
dünyada yaşayan insan toplumlarına ait olduğunu düşünerek 
kendilerini toprağın sahibi zannedip dünyayı aralarında paylaşırlar. 
Kişi, insan toplumunun bu dünyanın sahibi olduğu düşüncesinden 
kendisini kurtarmalıdır. Bu gibi yanlış düşüncelerden kurtulan kişi, 
ailevi, sosyal ve ulusal etkilerin sebep olduğu sahte ilişkilerden de 
kurtulur. Bu hatalı beraberlikler kişiyi bu maddi dünyaya bağlar. Bu 
safhadan sonra, kişi manevi bi lgisini ilerletmelidir. Kişi, aslında neyin 
gerçekten kendisine ait olduğunu ve neyin kendisine ait olmadığını 
öğrenmelidir. Ve herşeyi olduğu gibi anlamaya başlayan kişi mutluluk 
ve rahatsızl ık gibi ikilemlerden de kurtulur. Böylece, tam bilgi ile 
Tanrının Yüce Şahsına teslim olması mümkün olur. 
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na tad bö.sayate süryo 
na sa.Siiiıko na piivakah 
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yad gatvii na nivartante 
tad dama paramariı mama 

na---<leğil ; tat-o; biisayate-aydınlatır; süryah-güneş; na-ne de; 
Sa5a�-ay; na-ne de; piivakah-ateş, e lektrik; yat-nerede; 
gatvii-gidenler; na-asla; nivartante-geri dönerler; tat dama--o yurt; 
paramam-yüce; mama-Benim. 

CEVİRİ 
Benim o y üce yurdum , ne güneş, ne ay, ne de elektrikle 
aydınlanmıştır. Oraya bir defa ulaşanlar, bu maddi dünyaya bir 
daha asla geri dönmezler. 

ACIKLAMA 
Krsnaloka, veya Goloka Vmda"vana isimleriyle bilinen Tanrının Yüce 
Şahsı Krşna'nın yurdu ve ruhsal dünyası burada betimlenmektedir. 
Ruhsal evrendeki bütün gezegenler kendil iklerinden aydınl ık 
oldukları icin, orada aydınlanmak icin güneşe, aya, ateşe, veya elektriğe 
ihtiyac yoktur. Bu evrende kendiliğinden aydınlık olan sadece tek 
bir gezegen vardır, o da Güneştir, fakat ruhsal evrendeki bütün 
gezegenler kendiliklerinden aydınlıktır. Vaikunthalar adıyla bilinen 
bu kendiliğinden ayd ınlık gezegenlerin parlaklığı, brahmajyoti adıyla 
bi l inen nurlu semadır. Bu parlaklık aslında, Krşna'nın gezegeni Goloka 
Vmdavana'dan kaynaklanır. Bu parlaklığın bir kısmı, maddi dünya 
ile, yani mahat-rattva ile örtülüdür. Bundan başka, bu nurlu semanın 
bir bölümü, ic lerinde Goloka Vmdavan'ın da bu lunduğu ruhsal 
gezegenlerle doludur. 

Canlı varlık bu karanlık maddi evrende bu lundukca kosullanmıs 
hir hayat yaşar, fakat kişi bu dünyanın bu baştan cıkartıcı ağacın; 
keserek ruhsal semaya ulaşıp özgür olabilir. Ve bir daha asla buraya 
geri dönmez. Koşul lanmış haldeki canlı varlık kendisini bu maddi 
dünyanın efendisi zanneder, fakat özgür olunca ruhsal krallığa girerek 
Yüce Tanrıyla beraber olur. Ve orada, ebedi saadetin, ebedi yaşamın 
ve tam bilginin zevkini cıkartır. 

Kişi , ruhsal evren hakkında edindiği bu bilgiye cezbolmalı ve 
kendisini o ebedi dünyaya transfer ederek gerceğin bu sahte 
yansıs ından kendisini kurtarmayı arzu lamalıdır. Bu dünyaya çok 
bağımlı hale gelmiş kişiler icin bu dünyadan kopmak çok zordur, 
fakat eğer Krşna şuuru yoluna girerlerse o zaman yavaş yavaş kopma 
şansları doğar. Kişi, Krşı::ıa şuurunda olan adanmış kullarla beraber 
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olqıalı ve Krşrıa şuuruna adamtş bir topluluk içerisinde yaşayarak 
adann).tŞ hizmetin nastl yerine getirildiğini öğrenmelidir. Kişi bu yolla 
maddi dünyaya olan bağtmlıltğından kurtulabilir. Kişi, sadece safran 
rengi elbise (rahip elbisesi ) giyerek bu maddi dünyanın çekiciliğinden 
kendisini kurtaramaz. Bunu yapabilmek için Tannya adanmış hizmette 
bulunmaltdtr. Bu baktmdan, Onikinci Bölümde anlattldtğt gibi, kişi 
adanmtş hizmeti c iddiye almahdtr, cünkü gerçek ağacın bu sahte 
görüntüsünden kurtu lmanın tek yolu budur. Madd i doğa 
faaliyetlerinin pisl iği Ondördüncü Bölümde anlatılmış ve sadece 
adanmts hizmet saf ve askın olarak betimlenmisti .  

Burada kullanılan paramam mama sözcükleri �ok önemlidir. Aslmda 
her köşe ,  her bucak Tanrının mülküdür, fakat ruhsal dünya 
paramamdtr, yani altt zenginlikle doludur. Karha Upanisad 'da ( 2 .  2 . 1 5 )  
bel irtildiği gibi, ruhsal sema Yüce Tanrının dahil i enerj isi i le 
aydınlanmtş olduğundan, orada güneş ıştğma, ay ışığına, veya ytlddara 
( na tatra süryo bati na candra tarakam) ihtiyac yoktur. Ve o yüce 
yurda sadece teslimiyet ile ulastlır. 
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mamaivamso jiva-loke 
jiva-bütah saniitanah 

manah-şaşthiinindriyani 
prakrti sthani karsati 

mama-Benim; eva-kesin l ikle ;  amsah-z er re ,  parca ;  jiva
loke-koul lanmış yaşamda; jiva-bütah-koşul lanmış canl ı varlık; 
saniitanah-ebedi ;  manah-aklı ile; şaşthani-altı ; indriyiini--duyular; 
prakrti-madd i doğada; srhiini-bulunan; karşati-zorlu bir caba 
icerisinde. 

CEVİRİ 
Bu koşullanmtş dünyadaki canlı varl tklar Benim ebedi 
parçalarımdır. Ve onlar bu koşullanmış yaşam yüzünden aktl da 
dahil olmak üzere altı duyuları ile zorlu bir caba icerisindedir. 

ACIKLAMA 
Canh varhkların kimlikleri bu maddede açtkca belirtilmektedir. Canlı 
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varlıklar Yüce Tanrının ebedi öz parçalarıdır. Koşullanmış yaşamda 
bireysellik kazandığı ve özgür olduğu zaman, canlı varlığın Tanrı ile 
bir olabileceği doğru değildir. Canlı varlık ebediyen parça olarak 
kalır. Burada açıkça sanatanah denilmektedir. Vedalar'a göre, Yüce 
Tanrı i lk yayıl ımında vişnu-uıttvayı, ve ikinci yayı l ımında canlı 
varlıkları oluşturduğu sayısız miktardaki yayılımları ile Kendisini yayar. 
Birbaşka deyişle , vişnu-uıttva Onun şahsi yayılımıdır ve canlı varlıklar 
ise Onun ayrık yayı l ımlarıdır. O, şahsi yayılımı i le Rab Rama, 
Nrsiriı.hadeva, Vişr:ıumürti ve Vaikuntha gezegenlerinde bulunan 
diğer bütün hakim Tanrılar halinde tezahür eder. Onun ayrık 
yayılımları olan canlı varlıklar, Onun ebedi hizmetçileridir. Tanrının 
Yüce Şahsının şahsi yayılımları ile Tanrının bireysel kimlikleri daima 
mevcuttur. Aynı şekilde, canlı varlıkların ayrı yayılımlarının da 
kimlikleri vardır. Yüce Tanrının öz parçası olan canlı varlıklar Onun 
niteliklerinin parcalarına sahiptirler ve bu niteliklerinden biri özgürlük 
duygusudur. Bireysel bir ruh olan canlı varlık şahsi b ireysel liğe ve 
bağımsızlık duygusuna sahiptir. Kişi, bu bağımsızlığını kötüye 
kul lanarak koşu llanmış bir ruh haline gelir ve bağımsızlığını iyiye 
kullanarak daima özgür kalır. Canlı varlık her iki durumda da Yüce 
Tanrı gibi ebedi olma özelliğine sahiptir. Canlı varlık özgür durumda 
iken bu maddi şartlardan kurtulur ve Tanrıya aşkın hizmet vermekle 
meşgul olur; canlı varlık, koşu llanmış yaşamda doğanın maddi 
hallerinin yönetimi altına girer ve Tanrıya adanmış aşkın aşk hizmeti 
vermeyi unutur. Bunun sonucunda, maddi dünyada yaşamını 
sürdürebilmek icin büyük bir uğraş vermek zorunda kalır. 

Sadece insan_lar değil , bütün canlı varlıklar, kediler, köpekler, 
hatta Brahma, Siva ve Vişnu olmak üzere maddi dünyanın büyük 
kontrolörleri bile Yüce Tanrının öz parçalarıdır. Bunların hepsi de 
gecici birer tezahür değil ebedidirler. Burada kullanılan ve "çabalamak 
veya uğraşmak" anlamna gelen karsati sözcüğü oldukça önemlidir. 
Koşullanmış ruh ,  demir zincirlerle bağlanmış gibi bu dünyaya 
bağlanmıştır. Koşul lanmış ruh, sahte nefsi ve onu bu maddi var 
oluşa yönlendiren aklı ile bu dünyaya bağlanmıştır. Akıl, erdem 
hal inde olduğu zaman faaliyetleri de iyidir; akıl ihtiras halinde olduğu 
zaman faaliyetleri zahmetlidir ve akıl cehalet halinde olduğu zaman 
kişiyi alt seviyelerdeki yaşam suretlerine sürükler. Bununla beraber, 
bu maddede acıkça belirtildiği gibi, koşullanmış ruh, aklı ve duyuları 
ile maddi vücut tarafından örtülmüştür, fakat özgürlüğüne ulaştığı 
zaman bu maddi örtü kalkar ve ruhsal vücudu kendi b ireysel 
kapasitesinde kendisini tezahür ettirir. Madhyandinayana-sruti'de bu 
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konuda şunlar yazılıdır: sa va eşa brahma�nişçluı idam sarirariı martyam 
atisrjya brahmabhisampadya brahmana pasyati brahmana srr:ıoti 
brahmanaivedam sarvam anubhavati . Burada belirtildiğine göre, canlı 
varlık bu maddi vücutlanmadan kurtulup ruhsal dünyaya girdiği zaman 
eskiden sahip olduğu ruhsal vücuduna yeniden kavuşur ve bu ruhsal 
vücudununda iken Tanrının Yüce Şahsı ile yüz yüze görüşebi lir. 
Onu duyabil ir ,  Onunla konuşabi l ir ve Yüce Şahısı olduğu gibi 
anlıyabilir. Smrti'den anlaşıldığına göre, vasanti yatra puruşah sarve 
vaikuntha-mürtayah: ruhsal gezegenlerde herkes, Tanrının Yüce 
Şahsının vücuduna benzer vücutlar içerisinde yaşar. Vücut yapısı 
bakımından, öz parça canlı varlıklar ile vişnu-mürti yayılımları arasında 
hicbir fark yoktur. Birbaşka deyişle, canlı varlık özgürlüğüne kavuştuğu 
zaman Tanrının Yüce Şahsının rahmeti ile ruhsal bir vücuda sahip 
olur. 

Burada kul lanı lan mamaivarnsah ( Yüce Tanrının öz parçaları ) 
sözcüğü oldukca önemlidir. Yüce Tanrının öz parçası, kırı lmış 
herhangibir maddi parça gibi değildir. ikinci Bölümden anladığımıza 
göre, ruh parçalara ayrılmaz. Bu parça maddi bakımdan anlaşılamaz, 
çünkü bu, parcalara ayrılıp sonra birleştirilebilen birşey değildir. O 
kavram burada gecerli qeğildir, çünkü burada $anskrit sözcük sanatana 
(ebedi) kullanılmıştır. Oz parça ebedidir. Yine ikinci Bölümün başında 
belirti ldiği gibi, Yüce Tanrının öz parçası her bireyin vücudunda 
mevcuttur ( dehino 'smin yatha dehe ) .  Bu öz parça, vücutsal esaretten 
kurtulduğu zaman, ruhsal semadaki ruhsal bir gezegende özgün ruhsal 
vücuduna kavuşarak Yüce Tanrı ile beraber olur. Buradan anlaşıldığına 
göre, Yüce Tanrının öz parcası olan canlı varlık, altın parçalarının 
da altın olması gibi , nitelik bakımından Tanrı ile aynı niteliktedir. 
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sarirariı yad avapnoti 
yac capy utkramati5varc0 

grh itvaitani sam yati 
vayur gandhan ivasayat 

sariram-vücut ; yat-olarak ; avapnoti-ed inir ;  yat-olarak; ca 
api-d e - d a ; utkramati-bırak ı r ;  i.Svara�-vücudun efend i s i ;  
grhiwa-alarak; etani-bütün bunlar; sariıyati-gider ; vay�-hava; 
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gandhan-kokar; iva-gibi; iiSayiit-kaynağından. 

CEVİRİ 
Havanın çeşitli kokulan taşıması gibi, maddi dünyadaki canlı varlık 
da yaşamın farklı kavramlarını bir vücuttan diğerine taşır. Ve 
böylece bir tür vücuda girer,  ve sonra birbaşka vücuda girmek 
üzere tekrar vücudunu terkeder. 

ACIKLAMA 
Canlı varlık burada ifoara olarak, yani kendi vücudunu kontrol eden 
kişi olarak tanımlanmaktadır. Canlı varlık. eğer isterse daha yüksek, 
veya daha alçak seviyedeki vücutlara terfi edebilir. Bunu yapabilecek 
bağımsızlığa sahiptir. Vücudunu hangi yönde değiştireceği kendisine 
bağlıdır. Kendi yarattığı şuuru, ölüm anında onu bir sonraki vücuduna 
taşıyacaktır. Kişi, eğer kedi, köpek şuuruna benzer bir şuur geliştirmişse, 
ölüm anında şuuru onu o tür bir vücuda taşıyacaktır. Fakat, eğer 
şuurunu tanrısal nitelikler üzerine yoğunlaştırmışsa yarıtanrı suretine 
bürünecektir. Ve Krşna şuurunda olan kişi ise ruhsal dünyada bulunan 
Krsnaloka gezegenine transfer olarak Krşna ile beraber olacaktır. 
Vücudun ölümünden sonra herşeyin bittiğini iddia etmek yanlıştır. 
Bireysel ruh bir vücuttan diğerine göç eder ve kişinin bu yaşamındaki 
vücudu ve faaliyetleri gelecekte edineceği vücudu hazırlar. Canlı lar, 
kannalarına göre farklı vücutlar edinirler ve yine farklı bir vücuda 
girmek üzere vücutlarını terk ederler. Burada belirtildiğine göre, bir 
sonraki vücut kavramını taşıyan astral vücut, gelecek yaşamında 
birbaşka vücut geliştirir. Bir vücuttan diğerine yapılan bu değişime 
ve vücudun icerisindeyken verilen uğraşa, karşati, yani yaşam savaşı 
adı verilir. 
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srotram caksuh sparsanam ca 
rasanariı ghriinam eva ca 

adlıişthaya manas ciiyam 
visayiin upasevate 

srotram-kulaklar; cakşu�-gözler; sparsanam--dokunma; ca---de-da; 
rasanam-d i l ;  ghriinam-koklama gücü; eva-de-da ; ca-ve; 
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adhişçhaya-iç inde bulunmak; manah-akıl ; ca--de-da; ayam-kişi; 
visayan--duyu nesneleri ; upasevate-zevk alır. 

CEVİRİ 
Böylece, birbaşka fizik vücuda· bürünen canlı varlık, aklı çevresinde 
guruplaşan belli bir tip kulağa, göze, buruna ve dokunma duyusuna 
sahip olur. Ve böylece bir takım duyu nesnelerinden zevk alır. 

ACIKLAMA 
Birbaşka deyişle, eğer canlı v�rlık şuurunu kedi ve köpek nitelikleri 
ile bozarsa bir sonraki yaşamında kedi veya köpek vücudunda dünyaya 
gelerek zevk alır. Şuur özgün halinde iken su gibi andır. Fakat suya 
bir renk katarsak rengi değişir. Aynı şekilde, ruh-can saf olduğu için 
şuur da saftır. Fakat şuur maddi niteliklerle olan beraberliklere göre 
değişir. Gerçek şuur Krşr:ıa şuurudur. Bu bakımdan kişi, eğer Krşı:ıa 
şuuruna u laşırsa saf yaşama da ulaşmış olur. Fakat, eğer şuuru belli bir 
tipteki maddi düşünce ile bozulursa gelecek yaşamında, akıl yapısına 
uygun bir vücuda sahip olur. Kişi, tekrar insan vücudunda dünyaya 
gelmeyebilir, çünkü 8.400.000 tür vücut vardır ve kişi , kedi ,  köpek, 
domuz, veya yantann vücudu ile de dünyaya gelebilir. 
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utkramantariı sthitariı viipi 
bunjanariı va gunanvitam 

vimüçlJUi nanupa.Syanti 
pa.Syantijiıana-caksusah 

utkramantam-vücudu terk etmek ; sthitam-vücutta bu lunan; va 
api-her iki; bunjanam-zevk almak; w-veya; gur:uz-anvitam-maddi 
doğa hallerinin büyüsü altında; vimnüdlıiih-budalalar; na-asla; 
anupasyanti-görebi l i r ;  pasyanti-görebi l ir ;  jiıana-caksuşah-bilgi 
gözüne sahip olanlar. 

CEVİRİ 
Ahmaklar, ne canlı varlığı� vücudunu nasıl terk edeceğini 
anlayabilirler, ne de doğa hallerinin büyüsü altında ne tür bir 
vücuttan zevk aldıklarını anlayabilirler. Fakat, gözleri bilgi ile 
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eğitilmiş kişi bütün bunları görebilir. 

ACIKLAMA 
Bu dörtlükte kullanı lan jfıiina-cakşuşah sözcüğü oldukça önemlidir. 
Bilgisiz kişi, ne canlı varlığın mevcut vücudunu nası l terk ettiğini 
anlayabi l i r ,  ne ge lecek yaşamında ne tür bir vücut içerisinde 
yaşayacağını b i lebi l ir , ne de belli bir vücudun içerisinde neden 
yaşadığını bilebil ir. Kişi , bunu anlamak icin Bagavad-gitii ve benzeri 
literatürlerden epeyce bi lgi edinmelidir. Bütün bunları anlayabilecek 
şekilde eğitilmiş kişi çok talihlidir. Her canlı varl ık, vücudunu belli 
koşullar altında terk eder, belli koşullar altında yaşar ve maddi doğanın 
büyüsü altında ve bell i şartlar altında zevk alır. Bunun sonucunda, 
duyu tatminiyeti yanılgısı altında ceşitli mutlulukları ve rahatsızlıkları 
deneyimler. Hırs ve arzu tarafından daima aldatılanlar, belli bir vücut 
icerisinde nasıl kaldıklarını ve nasıl vücut değiştirdiklerini anlama 
kudretlerini kaybederler. Ve bu gibi konuları anlayamazlar. Fakat, 
manevi bilgide ilerlemiş kişiler, ruhun vücuttan farklı olduğunu, vücut 
değiştirdiğini ve çeşitli şekillerde zevk aldığını görebilirler: Bu bilgiye 
sahip kişi ler, koşul lanmış canlı varlığın bu maddi var oluş içinde 
nasıl acı çektiğini anlayabilirler. Bu bakımdan, Krşna şuurunda epeyce 
ilerlemiş kişi ler halkın geneline bu bi lgiyi vermek icin el lerinden 
geleni yaparlar, çünkü insanların bu koşul lanmış yaşamda ne kadar 
acı cektiğini iyi bi lirler. Herkesin, Krşı:ıa şuuruna sahip olmasını ve 
ruhsal dünyaya giderek bu maddi dünyadan kurtulmasını isterler. 

1 1 
� lilflH�='1•1 1l�4'\4lc-'irlli�ffırcfl{ 1 
�s14q;aıc-'iı"11 � 11�4 .. ,4�aw 1 1 9  9 ı ı  

yauınto yogina5 cainaıiı 
pasyanty atmany avasthitam 

yauınto 'py akrtatrniino 
nainaın pasyanty aceuısah 

yatantah-gayret l i ;  yoginah-aşkın kiş iler; ca-de-da; enam-bu; 
pasyanti-göre b i l i r ;  atmani-benl  ikte ; avasthiuım-bulunan; 
yauınuıJı-gayret ;  api-olmakla beraber; akrta-iitnıiinah-benlik 
idrakinden yoksun olanlar; na-yapmaz; enam-bu; pasyanti-gör; 
aceuısah-gelişmemiş aklı olanlar. 
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CEVİRİ 
Benlik idrakine sahip gayretİi aşkın kişiler bütün bunları açıkça 
görebilir. Fakat, akılları gelişmemiş ve benlik idrakine sahip 
olmayanlar neyin nerede yer aldığını görmeye çalışsalar bile 
göremezler. 

ACIKLAMA 
Ruhsal benlik idraki yolunda yürüyen birçok aşkın kişi vardır, fakat 
benlik idrakine sahip olmayanlar canlı varlığın vücudunda nelerin 
nasıl değiştiğini göremezler. Bununla ilgili olarak burada kullanılmış 
olan yoginah sözcüğü önemlidir. Günümüzde birçok sözümona yogiler · 
vardır ve bunlarla beraber olan cesitli kisiler de vardır, fakat aslında 
bunların çoğu benlik idraki bakımından kördür. Bunlar, sadece bir 
takım j imnastik egzersizlerine tutkunlardır ve eğer bu yolla vücutlarını 
geliştirip sağlıklı kalabil irlerse bundan tatmin olurlar. Ve bundan 
başka bilgileri yoktur. Bunlara, yatanto 'py akrtiitmiinah denir. Bunlar, 
yoga sistemi içinde gayret göstermelerine rağmen benliklerini idrak 
edememiş kişi lerdir. Bu gibi kişiler ruhun nasıl vücut değiştirdiğini 
anlayamazlar. Sadece, gerçekten yoga sisteminde olanlar ve benliği, 
dünyayı ve Yüce Tanrıyı idrak etmiş olanlar, birbaşka deyişle bakti, 
yogiler, yani Krşna şuuru ile saf adanmış hizmette bulunanlar bu gibi 
konuları anlayabilirler. 
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yad aditya,gatariı tejo 
jagad basayate 'kilam 

yac candramasi yac cagnau 
tat tejo viddhi mamakam 

yat-o l a n ; aditya,gatam-güneş  ı ş ı ğ ınd a ;  tejah-parlaklık; 
jagat-bütün dünya ; bö.sayate-aydınlatır; akhilam-tamamiyle; 
yat--olan; candramasi-Ay'da; yat--olan; ca---<le,da; agnau-ateşte; 
tat--o; tejah-parlaklık; viddhi-anla; mamakam-Benden. 

CEVİRİ 
Bütün bu dünyanın karanlığım dağıtan güneşin parlaklığı Benden 
gelir. Ve Ay'ın ve ateşin parlaklığı da Benden gelir. 
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ACIKLAMA 
Zeki olmayanlar neyin nası l olduğunu bilemezler. Fakat kişi, Tanrının 
burada açıkladığı b ilgileri anlayarak bilgi ile dolmaya başlayabilir . 
Güneş'i, Ay'ı, ateşi ve elektriği herkes görebilir. Kişi, Güneş'in, Ay'ın, 
ve ateşin, veya e lektriğin parlaklığının Tanrının Yüce Şahsından 
geldiğini anlamalıdır. Böyle bir yaşam şuuru içinde Krşr:ıa şuuruna 
başlamak, maddi dünyada bulunan koşullanmış bir ruh için büyük 
bir ilerleme şansıdır. Canl.ı varlıklar Yüce Tanının öz parcalarıdır ve 
O, canlı varlıkların Kendisine ve evlerine dönebilmeleri icin onlara 
yol gösterir. 

Bu maddeden anladığımıza göre, Güneş, bütün güneş sistemini 
aydınlatmaktad ır. Çeşitli evrenler ve güneş sistemleri vardır, ve 
oralarda da çeşitli güneşler, aylar ve gezegenler vardır, fakat her evrende 
tek bir tane güneş vardır. Bagavad-gita'da ( 1 0. 2 1 ) belirtildiği gibi, Ay 
bir yıldızd ır ( ruıksatranam ahmn sasi ) .  Güneş'in ışığı Yüce Tanrının 
ruhsal semasındaki ruhsal nurundan kaynaklanır. insanların 
faaliyetleri Güneş'in doğusuna ve batışına göre ayarlanır. İnsanlar 
yemek pişirmek icin ateş yakarlar, fabrikaları calıştırmak. için ateş 
yakarlar, vs. Birçok iş ateşin yardımıyla yapılır. Bu bakımdan, Güneş'in 
doğuşu, ateş ve ay ışığı canlı varlıkları memnun edici şeylerdir. Bunların 
yardımı omaksızın h icbir canlı varlık yaşayamaz. Bu bakımdan, 
Güneş'in, Ay'ın, ateşin ışığının ve parlaklığının Tanrının Yüce Şahsı 
Krsna'dan yayıld ığını anlayan kişi , Krşr:ıa şuurunda aydınlanmaya 
başlar. Bütün sebzeler ay ışığı ile lezzet kazanır. Ay ışığı öyle memnun 
edicidir k i ,  insanlar Tanrının Yüce Sahsı Krsna'nın insafı i le 
yaşadıklarını anlarlar. Eğer Onun insafı ve rahmeti olmasaydı ne 
Güneş olurdu, ne Ay olurdu, ne de ateş olurdu, ve Güneş'in, Ay'ın 
ve ateşin yard ımı olmaksızın hickimse yaşayamazd ı .  Bunlar, 
koşul lanmıs ruhta Krşı:ıa şuurunu uyandırabilecek düşüncelerdir. 
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gam avisya ca bütani 
diirayamy aham ojasa 

p�niimi cauşadhih sarvah 
soma bütva rasatmakah 

gam-gezegenler; avisya-girmek; ca-de-da; büwni�anlı varlıklar; 



1 5 . 1 3  Yüce Şahısın Yogası 7 1 1 

darayilmi-desteklemek; aham-Ben; ojasa-Benim enerj imle; 
puşnii.mi-beslerim; ca-ve ;  cauşadhih-sebzeler ; sarvım-bütün; 
so�-Ay; bütva-olmak; rasa-atmakah-su sağlamak. 

CEVİRİ 
Ben her gezegenin içine gire.rim ve gezegenler Benim enerjimle 
yörüngelerinde kalırlar. Ben Ay olurum ve bütün sebzelere hayat 
suyu veririm. 

ACIKLAMA 
Buradan anlaşıldığına göre, b.ütün gezegenler Tanrının enerj isi ile 
havada yüzmektedir. Tanrı ,  her atomun, her gezegenin ve her canlı 
varlığın içine girer. Bu konu, Brahma-samhita'da ele alınmıştır. Orada 
belirtildiğine göre, Tanrının Yüce Şahsının bütün parçası olan 
Paramatma gezegenlerin, evrenlerin, canlı varlıkların ve hatta 
atomların içine girer. Onun herşeyin içine girmesi sayesinde herşey 
gerektiği gibi tezahür eder. Ruh can vücutta iken kişi suda yüzebilir, 
fakat yaşam kıvılcımı vücudu terkettiği andan itibaren vücut ölür ve 
suya batar. Tabii ki çürüdüğü zaman bir saman çöpü gibi suyun 
üzerinde yüzer, fakat insan öldüğü anda suya batar. Aynı şekilde, 
bütün bu gezegenlerin boşlukta yüzmesi, Tanrının Yüce Şahsının 
yüce enerj isinin her birinin içine girmiş olmasındandır. Onun enerj isi 
her gezegeni tıpkı bir avuç toz gibi havada tutar. Birisi eğer bir avuç 
tozu avucunda tutarsa o tozun avuçtan dökülmesine imkan yoktur, 
fakat kişi eğer o tozu havaya atarsa toz yere düşer. Aynı şekilde 
havada yüzen bu gezegenler , Yüce Tanrının evrensel suretinin 
avucundadır. Onun gücü ve enerj isi sayesinde hareketli ve hareketsiz 
olan herşey yerinde kalır. Yedik ilahilerde söylendiği gibi, Tanrının 
Yüce Şahsının sayesinde Güneş parlamakta ve gezegenler hareket 
etmektedir. Eğer O isteseydi bütün gezegenler havadaki toz gibi yok 
olup giderlerd i .  Aynı şekilde, Ay'ın bütün sebzeleri beslemesi de 
Tanrının Yüce Şahsına bağlıdır. Sebzeler Ay'ın etkisi ile lezzet 
kazanırlar. Ay ışığı olmasaydı sebzeler ne büyüyebilir, ne de lezzet 
kazanabilirlerdi. Yüce Tanrının verdiği nimetler sayesinde insan 
toplumu çalışabilmekte, rahat yaşayabilmekte ve beslenebilmektedir. 
Aksi takd irde insanl ık yaşayamazdı .  Burada kullanılmış olan 
rasatmakah sözcüğü önemlidir. Herşey, Yüce Tanrının temsilcisi olan 
Ay'ın etkisi ile lezzet kazanır. 
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aluıriı vaisviinaro bü.tvii 
priininiiril deham iisntah 

pranapana-samiiyuktah 
paciimy annariı catur-vidham 
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aham-Ben; vaisviinarah-Benim tam yayı lımını olan hazım ateşi 
o larak ; bütvii-olmak ;  priininiim-bütün canl ı  varl ık lar ın ;  
deham-vücutlarda ;  furitah-bulunan; priina-dışarı ç ıkan hava; 
apana-aşağ ı  g i den  hava ;  samiiyuktah-dengeyi sağlamak; 
paciimi-hazmederim; annam-yiyecekler; catuh-vidham-<lört ceşit . 

CEVİRİ 
Ben, bütün canlı varlıkların �ücudunda bulunan hazım ateşiyim, 
ve dört ceşit besini hazmetmek üzere dışarı cıkan ve iceri giren 
yaşam havası ile birleşirim. 

ACIKLAMA 
Ayur-vedik siistraya göre, midede bütün yiyecekleri hazmeden bir ateş 
vard ır . Midedeki bu ateş yanmadığı zaman aclık duymayız ve ateş 
yandığı zaman açlık duyarız. Bu ateş düzenli bir şekilde yanmadığı 
zaman tedavi gerekir. Her hali karda midedeki bu ateş Tanrının Yüce 
Şahsını temsil eder. Yüce Tanrının, veya Brahman'ın midede ateş 
suretinde bulunarak her çeşit yiyeceği hazmettiğini Yedik mantralar 
( Brhad-iiranyaka Upanişad 5.9. l )  şöyle onaylar: (ayam agnir vaifoiinaro 
yo 'yam antah puruşe yenedam annariı pacyate) .  O, her ceşit yiyeceğin 
hazmına yardımcı olduğu icin, canl ı varlıklar yemelerinde ve 
icmelerinde bağımsız değillerdir. Eğer Yüce Tanrı, canlı varlığın 
yiyeceği hazmetmesine yardım etmeseydi canlı varlığın yemek yemesi 
mümkün olmazdı .  O, yiyecekleri hem yaratır, hem de hazmeder, ve 
canlı varlıklar Onun bu lütfu sayesinde yaşamdan ze\'.k alabilirler. Bu 
hakikat, Vedanta-sü.tra 'da ( l . 2 . 2 7 )  şöyle onaylanır: Sabdadibhyo 'ntah 
pratişthanac ca : Tanrı ; seste, vücutta, havada ve hatta hazım gücü 
olarak midede gizlidir. Dört çeşit besin vardır ; bunlardan baz ı ları 
çiğnenir, bazıları yutulur, bazıları yalanır ve bazılar da emilir ve O, 
bunların hepsini hazmeder. 
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sarvasya ciihariı hrdi sannivişto 
mauah smnirjniinam apohanariı ca 

vedais ca sarvair aham eva vedyo 
vediinta-krd veda-vid eva ciiham 
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sarvasya-bütün canlı varlıkların; ca-ve; aham-Ben; hrdi-kalpte; 
sanniviş tah- b u  1 unu  r ;  matrah-Benden ; smrtih-hatırlama; 
ji"'ıiinam-bilgi ;  apohanam-unutkanlık; ca-ve ; vedai�-Vedalar 
tarafından; ca---<le-da; sarvaih-bütün; aham-Ben; eva-kesinlikle; 
vedyah-bilinebilir; vediin ra-krr-Vedanta 'y ı  der leyen; veda
vit-Vedaları bilen; eva-kesinlikle; ca-ve; aham-Ben. 

CEVİRİ 
Ben herkesin kalbinde otururum ve hatırlama, bilgi ve unutkanlık 
Benden gelir. Ben bütün Vedalar tarafından bilinirim. Aslında 
Ben, Vedanta'yı derleyen ve Vedalar'ı bilenim. 

ACIKLAMA 
Yüce Tanrı ,  Paramatma olarak herkesin kalbindedir ve bütün 
faaliyetler Onun tarafından başlatılır. Canlı varlık geçen yaşamı ile 
ilgili olan herşeyi unutur, fakat canlı varl ık, yaptığı herşeye şahit 
olan Yüce Tanrının direktifine göre hareket etmelidir; Bu bakımdan, 
canlı varlık gecmişte yaptığı işlere göre calışmaya başlar. Gerekli bilgi 
ve hatırlama kendisine verilmiştir, fakat gecen yaşamını da unutur. 
Bu bakımdan, Tanrı sadece her tarafa yayılmakla kalmaz; O, aynı 
zamanda her bireyin kalbinde oturur. O, çeşit li meyvesel faaliyetleri 
ödüllendirir. O, sadece gayrişahsi Brahman, T anrmın Yüce Şahsı ve 
yöresel Paramatma olarak ibadete !ayıkken, aY!lı zamanda Vedalar'ın 
enkamasyon sureti olarak da ibadete layıktır. insanların yaşamlarını 
doğru bir şekilde düzenleyip Tanrıya ve evlerine geri dönebilmelerini 
sağlamak için Vedalar insanlara doğru yolu gösterir. Vedalar, Tanrının 
Yüce Şahsı Krşr:ıa'nın bilgisini sunar ve Krşr:ıa'nın enkamasyonu 
olan Vyasadeva, Vediinta-sütra'yı derleyen k işidir . Vyasadeva 
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tarafından Srimad-Bagavatam'da yapı lan Vedanta-sütra yorumu, 
Vedanta-sütra'yı gerçekten anlamamızı sağlamıştır. Yüce Tanrı o kadar 
doludur ki , koşul lanmış ruhun kurtulması için ona yiyecek bulur ve 
yediği besinleri hazmeder, faaliyetlerine şahit olur ve Bagavad-gitii 
öğretmeni olarak Vedalar' ın suretinde insanlara bi lgi verir. O, 
koşullanmış ruhların ibadetine layıktır. Bu bakımdan, Tanrı sırf iyidir 
ve sırf rahmetlidir. 

Antah-praıviştah sasta jananam. Canlı varl ık, vücudunu terk eder 
terk etmez geçen yaşamını unutur, fakat Yüce Tanrı tarafınd3.n 
başlatılan işini yeniden yapmaya koyulur. Canlı varlık, unutmakla 
beraber, gecen yaşamında yarıda bıraktığı işine devam edebilmesi 
icin Yüce Tanrı ona yeterli zekayı verir. Bu bakımdan, canlı varlık 
sadece kalbinde bu lunan Yüce Tanrının yaptırımlarına göre zevk 
almak ve acı cekmekle kalmayıp, Vedalar'ı Ondan duyarak anlama 
fırsatına da sahip olur. Kişi, eğer Yedik bi lgiyi anlama konusunda 
ciddi ise, Kçşna o zaman o kişiye gerekli zekayı verir. O, Yedik bilgiyi 
insanların anlayısına neden sunar ? Çünkü, bireysel olarak canlı 
varlığın Krşna'yı anlamaya ihtiyacı vardır. Yedik literııtür bunu şöyle 
onaylar: yo 'sau sarvair vedair giyate. Dört Veda'dan başlamak üzere , 
Vedanta-siitra 'da, Upanişadlar'da ve Puranalar'da Yüce Tanrının şanı 
kutlanır. Yedik ritüe llerin yerine getiri lmesiyle, Yedik fe lsefenin 
tartışı lmasıyla ve adanmış hizmet yoluyla Tanrıya ibadet etmekle 
Tanrıya ulaşılır. Vedalar bize, Krşı:ıa 'yı anlamamız Onu idrak etmemiz 
icin doğru yolu gösterirler. En yüce kazanc Tanrının Yüce Şahsıdır. 
Bu gercek, Vedanta-sütra'da ( 1 . 1 .4)  şöyle onaylanır: tat tu samanvayat. 
Kişi şu üc safhada mükemmelliğe ulaşır. Yedik literatürü anlayarak 
Tanrının Yüce Şahsı ile olan il işkisini anlar, ceşitli yöntemleri 
uygulayarak Ona yaklaşabilir ve sonunda en yüce kazanca yani 
Tanrının Yüce Şahsına ulaşır. Vedalar'ın amacı, Vedalar'ın anlaşılması 
ve Vedalar'ın verdiği kazanc bu maddede acıkca belirtilmiştir. 
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dvav imau puruşau loke 
ksara5 ciiksara eva ca 

ksa�ah sarva�i bütiini 
· küw-stho 'kşara ucyate 
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dvau-iki ; imau-bunlar; punısau--canlı varlıklar; lake-dünyada; 
ksarnh-kusurlu;  ca-ve; aksarnh-kusursuz; eva-kesinlikle; ca-ve; 
ksarnİı-kusur lu ;  sarvani-

-
bütün;  bütiini-can l ı  var l ık lar ;  küta

sthah-teklik içerisinde; aksarnh-kusurlu; ucyate-denir. 

CEVİ Rİ 
Kusurlu ve kusursuz olmak· üzere iki cesit canlı varlık vardır. 
Maddi dünyada bulunan herkes kusurludur ve ruhsal dünyada 
bulunan herkes kusursuzdur. 

ACIKLAMA 
Daha önce acıkland ığı gibi ,  

·
Tanrı , Vyasadeva enkamasyonu i le  

Vediinta-sütra 'yı derlemiştir. Burada ise , Vediinta-sütra'nın iceriğini 
özetlemektedir .  ve Onun dediğine göre, sayısız miktardaki canl ı  
var l ıklar  kusurlu ve kusursuz olmak üzere ikiye ayr ı l ı r lar .  Canlı 
varlıklar, Tanrının Yüce Şahsının ebedi ve ayrık öz parçalarıdır, ve 
madd i dünya i le  temas kurdukları zaman onlara jiva-büta denir, ve 
burada kul lanı lmıs olan Sanskrit sözcükler, ksarah sarvani bütaninin 
anlamına göre, bu �arlıklar kusurludurlar. Fak.it, T

.
anrının Yüce Şahsı 

i le  bir olanlar kusursuzdur. Burada bahsettiğimiz "bir olmak", onların 
bireysel l ik lerini kaybettikleri anlamına gelmez, fakat orada ayrılık da  
yoktur. Onlar yaratılışın amacına uygundur. Asl ında, ruhsal dünyada 
yaratı l ış  d iye bir şey yoktur, fakat Vedanta-sütra'da belirtildiği gibi ,  
Tanrının Yüce Şahsı ,  var olan herşeyin kaynağı o lduğu için bu 
kavram böyle izah edilir. 

Tanrının Yüce Şahsının beyanına göre, iki çeşit canlı varlık vardır. 
Vedalar da bunu onaylar.  Akı l ları ve beş duyuları  ile bu dünyada 
cabalayan canlı varlıklar değişken maddi vücutlara sahiptir. Canl ı  
varl ık, koşullandığı sürece vücudu da madde i le kurduğu i lişkiye göre 
değişir; madde değiştiği icin canlı varlık da değişiyormuş gibi görünür. 
Fakat, ruhsal dünyada vücut maddeden yapılmamıştır; onun icin 
değismez de. M addi dünyadaki canlı varlık; doğarak, büyüyerek, bir 
süre değişmeden kalarak, üreyerek, ufalarak ve sonunda kaybolarak 
a l t ı  çeş i t  değiş imden gecer. Bunlar,  maddi vücudun geçird iği 
değişimlerdir. Fakat, ruhsal dünyada vücut değişmez; orada yaşlı l ık,  
doğum ve ölüm yoktur. Orada herşey birlik içerisinde var olur. Kşarah 
sarvani bütiini : I lk yaratılan varlık olan Brahma'dan yerdeki karıncaya 
kadar, madde i le i l i şk i  kurmuş olan her canl ı  varl ığın vücudu 
değişimden gecer; bu bakımdan bunların hepsi kusurlu varlıklardır. 
Fakat, ruhsal dünyada bulunan herkes, daima birlik içinde özgürdür. 
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uttamah puruşa.s tv anyah 
paramii.tmety udiihrtah 

yo loka-trayam iivisya 
bibharty avyaya isvarah 
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ımamah-en i y i ;  puruşah-şahs iyet ; tu-fakat ;  anyah-<liğer; 
parama-yüce ;  atma-benl ik ;  i ti-böylece ;  udahrtah-<lenir; 
yah-kim ;  /oka-evrenin; trayam-üç bölüm; iivisya-girerek; 
bibharti-bakrnak; avyayah-yorulmaz; i5varah-Rab. 

CEVİRİ 
Bu ikisinin yanısıra , yaşayan en büyük şahsiyet, Yüce Ruh ve 
asla bozulmaz Tanrının Kendisi üç dünyanın icine girmiştir ve 
onlara bakmaktadır. 

ACIKLAMA 
Bu maddede belirti lmek istenilen fikir, Katha Upanişad'da ( 2 . 2 . 1 3 )  
ve SvetliSvatara Upanişad 'da (6 . 1 3 )  güzel bir şekilde izah edilir. Bu 
metinlerde acıkca belirtildiğine göre, bazıları koşullanmış olan, bazı lar 
da özgür olan sayısız miktarda canlı varlığın üzerinde, Paramatma 
olarak Yüce Şahıs yer alır. Bu Upanişadik dörtlük şöyle devam eder: 
nityonityanam cetanas cetaniiniim. Bunun anlamı ; hem koşu llanmış 
durumda, hem de özgür durumda bulunan bütün canlı varlıkların 
icinde, yaptıkları ceşitli faal iyetlere göre onlara zevk almaları icin 
gereken ceşitl i şeyleri temin eden ve onlara bakan bir yüce varlığın 
mevcudiyetini, yani Tanrının Yüce Şahsının varlığını belirtir. 
Tanrının Yüce Sahsı, herkesin kalbinde Paramatma olarak bulunur. 
Onu anlayabi len akıllı kişi mükemmel barışa ulaşmaya elveriş lidir, 
başkaları ise elverişli değildir. 

1 8  
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yasmat kşaram atito 'ham 
akşarad api cottamah 

ato 'mi loke vede ca 
prathitah puruşottamah 
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yasmat-çünkü ; kşaram-kusurluya; atitah-aşkın; aham-Ben; 
aksarat-kusursuzun ötesinde; api-de-da; ca-ve ; uttama�-en iyi ; 
ata�-öy leys e ;  asmi-Ben ; loke-dünyad a ;  vede-Yedik 
literatüründe; ca-ve ; prathitah-kutlanmış; purusa-uttamah-Yüce 
Şahıs olarak. 

CEVİRİ 
Ben, aşkın olduğum için, hem.yanılabilirliğin, hem de yanılmazlığın 
ötesindeyim, ve Ben en büyük olduğum için, hem dünyada, hem 
de Vedalar'da Yüce Şahıs olarak kutlanırım. 

ACIKLAMA 
Ne koşul lanmış ruhlar, ne de özgür ruhlar olmak üzere hickimse 
Tanrının Yüce Şahsı Krşna'ya üstün gelemez. Bu bakımdan O, bütün 
şahsiyetlerin en büyüğüdür. Burada açıkca belirtildiği gibi, canlı 
varlıklar ve Tanrının Yüce Şahsı bireyseldir. Aralarındaki fark ise , 
gerek koşu llanmış durumda, gerekse özgür durumda olan canlı 
varlıkların, Tanrının Yüce Sahsının akıl almaz kudretine miktar 
bakımından üstün gelememeieridir. Yüce Tanrı ile canlı varlıkların 
aynı seviyede olduklarını, veya her bakımdan birbirlerine eşit seviyede 
olduklarını düşünmek yanlıştır. Canlı varlıklar ile Yüce Tanrı arasında 
her zaman üstünlük farkı ve ikinci planda olma durumu vardır . 
Burada ku llanılmış olan uttama sözcüğü önemlidir . Bu sözcük, 
hiçkimsenin Tanrının Yüce Şahsına üstün gelemiyeceğini belirtir. 

Loke sözcüğü, puruşa agamaya (smrti metinleri ) işaret eder. Nirukti 
sözlüğünde onaylandığı gibi, lokyate vedartho 'nena: "Vedalar'ın amacı 
smrti metinlerinde izah edi lir. " 

·Yüce Tanrın ın Paramatma ha li de Vedalar'da betimlenir. 
Şu dörtlük Vedalar'dan (Candogya Upanişad 8. 1 2 .3 )  alınmıştır: tiivad 
esa samprasado 'smac caririit samutthaya param jyoti-rüpariı sampadya 
s_yena rüpenabhinişpadyate sa uttamah puruşa� . "Vücuttan ç ıkan 
Ustünruh gayrişahsi brahmajyotiye girer ve kendi sureti içerisinde 
ruhsal kimliğini korur. Bu yüce varlık, Yüce Şahıstır. " Bu ise , Yüce 
Şahısın, nihai aydınlanma demek olan ruhsal nurunu sergilediğine 
yaydığına işaret eder. Yüce Şahıs, Kendisini, Sacyavati ve Parasara'nın 
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oğlu Yyasadeva olarak enkame ettirmiş ve Yedik bilgiyi acıklamıştır. 

1 9  
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yo mam evam asammüJho 
jlinlıti puruşottamam 

sa sarva-vid bajati mariı 
sarva-bavena bharata 

)'ah-her kim; mam-Beni ; evam-böylece ; asammüdhah-şüphesiz; 
jliniiti-bil ir; puruşa-uttamam-Tanrının Yüce Şahsı ; sah-kişi ; sarva
vit-herşeyi bilen; bajati-adanmış hizmette bulunur; mam-Bana; 
sarva-bavena-her bakımdan; bharata-Ey Bharata'nın oğlu. 

CEYİR İ 
Ey Bharata'nın oğlu,  her kiin şüphe etmeksizin Beni Tanrının 
Yüce Sahsı olarak bil irse , herşeyi biliyor demektir. Bunu bilen 
kisi tamamen Bana adanmış hizmet ile meşgul olur. 

ACIKLAMA 
Canl ı varl ık ların ve Yüce Mutlak Hakikatin mesru konumları 
hakkında yapılan ceşitli felsefi tahminler vardır. Tanr{nın Yüce Şahsı 
tarafından bu maddede acıkca izah edi ldiği gibi, Krşı:ıa'yı Tanrının 
Yüce Şahsı olarak bilen kişi asl ında herşeyi bi lir. Mükemmel bi lgiye 
sahip olmayan kişi, Mutlak Hakikat hakkında sadece tahminlerde 
bulunabi lir, fakat mükemmel bi lgiye sahip kişi, değerli vaktini boşa 
harcamadan, doğrudan doğruya Krşna şuurunda adanmıs hizmet 
vermekle meşgu l olur. Bagavad-gita'nın başından sonuna kadar bu 
gerçek vurgulanır. Fakat, buna rağmen hala Yüce Mutlak Hakikat i le 
canlı varlıkları bir ve aynı olarak gören bircok Bagavad-gita yorumcusu 
vardır. 

Yedik bi lgiye sruti , yani "işitmeye dayalı öğrenim" denir. Kişi, 
Yedik mesaj ı ,  Krşr:ıa ve Onu temsil eden otoritelerden öğrenmel idir. 
Krsr:ıa burada herşeyi güzel bir şekilde birbirinden ayırt etmektedir; 
bu bakımdan, kişi Yedik bilgiyi bu kaynaktan öğrenmelidir. Bu bilgiyi 
basit bir hayvan gibi duymak yeterli olmaz; kişi, bu bilgiyi otoritelerden 
duyarak anlamalı ve akademik tahminlerden kaçınmalıd ır. Kişi ,  
Bagavad-gitii'ya itaat ederek , canlı varlıkların Tanrının Yüce Şahsına 
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göre her zaman ik inc i  planda kald ıklar ı_nı kabu l etmel idir .  Bunu 
anlayabilen herkes, Tanrının Yüce Şahı Srı Krşna'ya göre , Vedalar'ı 
bil iyor demektir. 

Burada kul lanılmış olan bajati sözcüğü öneml id ir. Bajat i  sözcüğü, 
bircok yerde, Yüce Tanrıya verilen hizmeti vurgulamak icin kullanılır. 
Kişi, eğer Krşı::ıa şuuru ile Tanrıya adanmış hizmetle meşgulse, bütün 
Vedik bi lgiyi bildiği anlaş ılmalıdır. Vaisnava parnmparii ' da söylendiğine 
göre,  kiş i  eğer Krşna 'ya adanmış hizmetle meşgulse,  o zaman Yüce 
Mutlak Hakikati anlamak icin başka b ir  manevi yol izlemesine hic 
gerek kalmaz.  O zaten en son noktaya u laşmıştır ,  çünkü Tanrıya 
adanmış hizmet vennekle meşguldür. Bu k işi, anlayısın bütün baslangıc 
safhalarını geride bırakmıştır. Fakat, eğer yüzbinlerce yaşam boyunca 
Tanrı hakkında tahminlerde bulunan b i r i s i ,  Krsna'nın Tanrının 
Yüce Şahsı olduğunu ve Ona tesl im olunması gerektigini anlayamazsa, 
o zaman onca yı l  yaptığı tahminler ve yaşadığı onca yaşamlar zaman 
kaybından baska birşey değil demektir. 

20 
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iti gııhyatcımmiı siistrcım 
icl.ırn uktmiı mnyiinagha 

etcıd bucldhva bııddhimniin sycit 
krta-krtycıS ca bharcıta 

i ti-böylece ;  gı.ıhycı-camanı-en gizeml i ;  sc"istrcım-acıklanmış kutsal 
metin; idam-b u ;  ı.ıktam-dah i l ;  mayii-Benim tarafımdan; 
cınagha-Ey günahsız olan; erat-bu;  bııdclhvii-anlayış ;  bucldhi
miin-zek i ;  S)'iit-kiş i  olur ;  krta-krtyah-gayret i  ile mükemmell iğe 
ulaşır ;  ca-ve; bhZirnca-Ey Bharata'nın oğlu.  

CEVİRİ  
Ey günahsız olan, bu bilgi, Yedik metinlerin en gizemli bölümüdür 
ve şimdi Benim tarafımdan acığa vurulmaktadır. Her kim bunu 
anlarsa akıllı olur ve gayreti ile mükemmelliğe ulaşır. 

ACIKLAMA 
Burada Tanrı tarafından acıkça izah edildiği gibi, bu bi lgi acıklanmış 
hütiin kutsal metinlerin cevheridir. Ve kiş i  bu bi lgiyi ,  Tanrının Yüce 



7 20 ÖZGÜN BAGA VAD-GIT A 1 5. 20 

Şahsının verdiği şekilde anlamalıdır. Kişi bu yolla zekileşir ve aşkın 
bilgide mükemmelliğe ulaşır. Birbaşka deyişle, Tanrının Yüce Şahsının 
bu felsefesini anlayan ve Ona adanmış aşkın hizmet ile meşgul olan 
herkes maddi doğa halleri tarafından kirletilmekten kurtulur. Adanmış 
hizmet , bir manevi anlayış yoludur. Adanmış hizmetin var olduğu 
yerde maddi pislik var olamaz. Tanrıya adanmış hizmet ve Tanrının 
Kendisi b ir ve aynıdır , çünkü adanmış hizmet ruhsal ve aşkındır. 
Adanmış hizmet ,  Yüce Tanrının dahili enerj isi içerisinde yer alır. 
Tanrı güneşe benzer, cehalet de karanlığa. Güneşin olduğu yerde 
karanlık olmaz. Bu bakımdan, her nerede deha sahibi bir mürsidin 
rehberliği altında yapılan adanmış hizmet varsa, orada cehalet oİmaz. 

Zekasını arttırmak ve arınmak istiyen herkes Krşna şuuru i le 
adanmış hizmet vermelidir. Krşna'yı anlama konumuna ulaşarak 
adanmış hizmetle meşgul olmayan kişi her ne kadar zeki olursa olsun 
mükemmel bir zekaya sahip olamaz. Burada Arjuna tarafından 
ku llanılmış olan anagha sözcüğü önemlidir. "Ey günahsız olan" 
anlamına gelen aruıglw sözcüğü, bütün günahsa! tepkilerden arınmamış 
kişinin Krşı:ıa 'y ı anlamasının çok zor olacağını be l irtmek için 
kullanılmışt ır .  Kiş i ,  bütün kirlenmelerden ve bütün günahsa!  
faaliyetlerden kurtulmad ıkça Krşı:ıa'yı anlayamaz. Fakat, adanmış 
hizmet öylesine saf ve kudretlidir ki, bir defa adanmış hizmetle meşgul 
olmaya başlayan kişi ,  kendil iğinden günahsızlık mertebesine yükselir. 

Kisi , adanmıs saf kulların arasında tam Krsna suuru ile adanmıs 
hizmette bulun�rken toptan yok edilmesi gere.ken. bazı şeyler vardı�. 
Kişinin alt etmesi gereken en önemli şey zayıflıktır. Maddi doğaya 
hakim olma arzusu , kişinin yoldan cıkmasına sebep olur. Ve bu 
arzuyu duyan kişi ,  Tanrıya adanmış aşkın aşk hizmeti sunmaktan 
vazgecer. ikinci zayıflık ise , kişinin maddi doğaya hakim olma eğilimi 
artttıkca maddeye bağlanması ve maddeye sahip olmak istemesidir. 
Maddi var oluş içinde karşılaşılan sorunlara bu zayıflıklar sebep olur. 
Bu bölümün ilk beş maddesinde kişinin bu zayıflıklardan nasıl 
kurtu lacağı anlatı lmış ve bölümün geri kalanında, yani altıncı 
maddeden sona kad ar olan k ı s ımda purıısottama-yogadan 
bahsedilmişt ir. 

Yüce Şahı sın Yogası , veya Puruşottama-yoga konusunda Srimad 
Bagavad-gita'nın Onbeşinci Bölüm Baktivedanta Acıklamaları burada 
sona ermiştir. 



ONAL TiNCi BÖLÜM 

Kutsal ve Şeytani Mizaçlar 
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srl,bagavan uvaca 
abhayam sattva,samsuddhir 

jfıiina,yoga,vyavasthitih 
danam darrıaS ca yajnas ca 

svadhyö.yas tapa ö.rjavam 

ahimsö. satyam akrodluıs 
työ.gah sö.ntir apaisunam 

daya büteşv aloluptvam 
mardavam hrir acö.palam 

tejah ksama dhrti� saucam 
adroho nati,mö.nitö. 

bavanti sampadam daivlm 
abhijö.tasya bharata 

72 1 
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sri-bagavan uvaca-Tanrının Yüce Şahs ı  şöy le  ded i ;  
abhayam-korkusuzluk; satıva-sariısuddlıih-kişinin varlığını arıtması ; 
jıwna-bi lgid e ;  yoga-bağlantı kurmak; vyavasthitih--durum; 
danam-hayır işi ; damah-akıl  kontrolü; ca-ve; yajiıah-fedakarlık 
uygulaması ; ca-ve ; svadhyayah-Vedik li teratürünün öğrenimini 
yapmak; rapah-çi l e ;  ariavam-bas i t l ik ;  ahiriısa-şiddetsizlik; 
satyam-hakikat ehli olmak ; akrodlıah-öfkeden kurtulmus olmak; 
tyagah-f e r aga  t ,  v a zge çm i ş l i k ;  santih-sak in i  i k ,  ba r ı ş ;  
apaisıınam-hata  bu lmak tan hos lanmamak ;  daya-insaf; 
büteşu-bütün canlı varlıklara karş ı ;  alolupwam-tok gözlülük; 
mZirdavam-n e z a  k e t ;  hrih- t e v a z u ;  acZipa/am-kararlılık; 
tejah- a ğ ı r b a ş l ı  ; ksanw-affe d i c i l i k ;  dhrtih-metanet; 
saucam-temizl ik; adrohah-hasetten kurtulmuş olmak; M--değil; 
a t i  mZini tZi-onurl and ı r ı lmayı beklemek ; bavanti-ler-lar; 
sampadam-nitelikler; daivirn-aşkın doğa; abhijarasya-<loğmus olan 
k işinin; bharata-Ey Bharata'nın oğlu. 

CEVİR İ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi: Korkusuzluk; kişinin yaşamını 
arıtması ; manevi bilgi edinmek; hayırseverlik ; benlik kontrolü ;  
fedakarlıkta bulunmak; Vedalar'ın öğrenimini yapmak;  çileye 
girmek;  sadelik ;  şiddetsizl ik ;  hakikat ehli  olmak ; öfkeden 
kurtulmuş olmak; feragat; sakinlik; hata bulmaktan hoşlanmamak; 
bütün canlıları sevmek; tok gözlülük;  nezaket; tevazu; sarsılmaz 
kararlılık; ağırbaşlılık, affedicilik; metanet; temizlik ; hasetten ve 
onurlandırılmayı beklemekten kurtulmuş olmak-Ey Bharata 'nın 
oğlu ,  bu aşkın nitelikler kutsal bir mizaca sahip olan tanrısal 
insanlara mahsustur. 

ACIKLAMA 
Onbeşinci Bölümün başında bu maddi dünyanın banyan ağacı 
anlatılmıştı. Bu ağacın fazla kökleri, canlı varlıkların hayırlı ve hayırsız 
olan faaliyetlerini temsil eder. Dokuzuncu Bölümde ise, tanrısal devalar 
ile şeytani asuralardan bahsedilmişti. Yedik bilgiye göre, erdem halinde 
yapı lan faaliyetler kişinin manevi bilgide ilerlemesini sağlar ve bu 
faaliyetler, daivi prakrti adıyla bilinir ve aşkındır. Aşkın doğa içerisinde 
bulunanlar özgürlük yolunda ilerlerler. Diğer tarafta, ihtiras ve cehalet 
hal inde hareket edenlerin özgürlüklerine kavuşma şansları yoktur. 
Bu haldeki kişiler, bu dünyada ya beşer olarak, ya da hayvan, veya 
daha düşük yaşam suretleri içersinde kalmak zorundadırlar .  Bu 
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Onaltıncı Bölümde Tanrı,  askın doğayı ve ni rc l ik l e rini ve �eyrani 
doğayı ve niteliklerini,  ve aynı zamanda bu nitel ikler in av<ı nraj larını 
ve dezavantaj larını acıklamaktadır. 

Aşkın niteliklere veya tanrısal eği limlere sahip olarak doğmus kisileri 
tanımlamak için burada kullanılmış olan abhijacasyo sözcüğü i lncmlid ir . 
Ved ik metinlerde, tanrısal bir ortamda cocuk yapmaya GMhhadhlinı ı 
saıiıskara denir .  Anne ve babalar eğer tanrısa l nite l iklere sahip bir  
çocuk yapmak isterlerse , i nsanların toplumsal yaşant ı l arı ic in tavsiye 
ed i len on i lkey i  i z lemeler i  gerekir .  Daha önce  Bugtwud-gira 'Ja 
öğrendiğimize göre, iyi cocuklar yapmak amacı ile yapı lan c insel i l iski 
Krşna'yı tems i l  eder. Krşna şuurundaki c insel yaşam köri·ı lenmcz.  
Cocuk doğduktan sonra Krşna şuuruna sahip olabi ls in J iye ,  Krsnr ı  
şuuruna sahip k iş i ler hayvanlar gibi  cocuk yapmama l ıd ı r .  Kr:;;m 
şuuruna sahip anne ve babalardan doğan cocuklar bu avantaja sahiptir .  

Vam<.'isranıa-dmma adıyla bi linen toplumsal yönetim sek l i ,  toplumu 
dört sosya l  yaşam bölümüne ve dört mesleki bölüme, yani kasrlara 
ayırır, fakat bu sistem k işileri aile lerine göre bölmek anlamına gelmez. 
Bu sınıflar kişi lerin tahsil dunımlarına göre be l ir lenir. Ve bu s istemin 
amacı toplumun barış ve refah icerisinde yaşamasın ı sağ lamak r ır . 

Burada bahsi  gecen bu n i t e l i k le r ,  k i s i n i n  maddi dünyaJ<ın 
kurtulabilmesi icin manevi anlayışta i lerlemesini sağlayacak olan aşk ın 
niteliklerdir. 

Vamasrama sisteminde, sanı1)1Cisiler, yani feragat icerisinde yaşayan 
kişi ler toplumdaki bütün sınıfların manevi öğretmenleri olarak kabul 
edi l irler. Brahmanlar ise, ksatriyalar, vai.syalar ve südralar olmak üzere 
toplumdaki d iğer üç sınıfın manevi öğretmenleri  olarak eğitici rol 
oynarlar,  fakat bütün s istemin en üst sev i yesinde kahu l  ed i len 
sannyiisiler ,  briihmanların da manevi öğretmenlerid ir .  Bir smmyösidc 
aranan ilk nitel ik korkusuzluktur. Çünkü bir sann)•Cisinin hichir desteği 
yoktur, veya destek icin hicbir garantisi  olmaksızın ya ln ız h<ı s ın ; ıd ı r  
v e  sadece Tanrın ın Yüce Şahsının rahme tine dayanır.  Bir sannylisi 
eğer ,  " Bağlantı l arımı kestikten sonra beni k im kor u yacak" J i ye 
düşünürse o zaman feragat tarikatına hic ginnemelidir .  Kişi, Kr:;;na'nın , 
yani Tanrının Yüce Şahsının Paramatma olarak d aima kalbinde 
bulunduğuna ve Onun herşeyi  gördüğüne ve kend isinin ne yapmak 
niyetinde olduğunu daima b i ld iğine tam bir inanc duymal ıdır .  Kişi 
böylece, Paramatma'nın, yani Krşna'nın, Kend isine tesl im olan her 
ruhu koruyacağına ve ona bakacağına inanmalıdır .  Ve, "Ben hicbir 
zaman yalnız kalmayacağım, ormanın en karanlık köşes inde yaşasam 
bile Krşna bana eşlik edecek ve beni koruyacak" d iye düşünmelidir .  
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İ şte bu inanmışlık durumuna, abluıyam, yani korkusuzluk denir. Bu 
akli durum, feragat tarikatındaki kişiler icin gereklidir. 

Kişi bundan sonra yaşamını arıtmalıdır . Feragat tarikatında 
izlenmesi gereken birçok şart ve kurallar vardır. Bunların içinde en 
önemlisi , bir sannyiisinin kadınlarla yakın ilişki kurmamasıdır. Hatta, 
onların bir kad ınla tenha bir yerde konuşmaları bile yasaktır. Rab 
Caitanya bu bakımdan örnek bir sannyiisi id i ve O, Puri'de iken 
Kendisine saygı larını sunmak isteyen kad ın müritlerini yanına 
yaklaştırmamış ve arada mesafe bırakarak Kendisine secde etmelerine 
izin vermişti . Onun bu tavrı kadınlardan nefret ettiği anlamına gelmez, 
fakat O sadece bir sannyiisinin uyması gereken kurallar doğrultusunda 
hareket etmiştir. Kişinin yaşamını arıtabilmesi için ait olduğu gurubun 
şart ve kurallarını izlemesi gerekir. Bir sannyiisinin kadınlarla yakın 
ilişki kurması ve duyu tatrniniyeti icin mal, mülk sahibi olması yasaktır. 
Rab Çaitanya bu bakımdan ideal bir sannyiisi idi, ve Onun yaşamına 
bakarak Onun kadın konusunda ne kadar ciddi olduğunu anlıyabiliriz. 
O, Tanrının en liberal enkamasyonu olarak kabul edilmesine rağmen 
ve en düskün kosu l lanmıs ruhları müridi olarak kabu l etmesine 
rağmen, Özell ikle kadın konusunda sannyiisa yaşantısına ait şart ve 
kural ları titizlikle izlemistir. Onun mürid lerinden biri olan Cota 
Haridasa, Ona çok yakın ·olmasına rağmen, bir gün genç bir kadına 
şehvetl i gözlerle baktığı için Rab Caitanya tarafından guruptan ihraç 
edilmiştir. Rab Çaitanya, "Maddi doğanın kıskaçlarından kurtularak 
Tanrıya, evine, ve ruhsal doğaya geri dönmeyi şiddetle arzulayanların 
duyu tatminiyeti için mala, mülke ve kadına sahip olmayı istemeleri 
(onlardan zevk almasa bile, böyle bir eğilim içerisinde onlara sahip 
olmayı arzulaması ) o kadar kötü bir şeydir ki, bu sannyiisl, bu gibi 
aykırı arzu ları yerine gelmeden intihar etse daha iyidir" demiştir. 
Kişinin yaşamını arıtması icin izlemesi gereken yol budur. 

Bundan sonra, ]nana-yoga-vyavasthiti, yani bilgi edinmekle meşgul 
olmak gelir. Sannyiisi yaşamının amacı, evli çiftlere ve manevi yaşamı 
ihmal etmekte olan diğer beşerlere bilgi dağıtmaktır. Bir sannyiisinin 
yaşamını sürdürebi lmesi icin kapı kapı dolaşarak di lenmesi gerekir, 
fakat bu, onun bir di lenci olduğu anlamına gelmez. Askın konumdaki 
kişil erin bir nite l iği de alcakgönüllü olmalarıd ır, ve sannyiisiler 
dilenmek amacıyla değil de, evli çiftleri ziyaret ederek onlarda Krşr:ıa 
suurunu uyandırmak icin büyük bir tevazu icerisinde kapı kapı 
dolaşırlar. Bir sannyiisinin görevi budur. Adanmış kişi eğer gerçekten 
ilerlemişse , manevi öğretmeni ondan mantıkl ı ve anlayışlı bir şekilde 
Krsna şuurunu vaaz etmesini ister, fakat kisi eğer yeterince 
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ilerlememişse feragat tarikatma girmemelidir. Kişi, yeterli bilgiye sahip 
olmadan feragat tarikatına girmişse, o zaman deha sahibi bir mürşidden 
bilgi edinmekle meşgul olmalıdır. Sannyiisiler, yani feragat tarikatmda 
olanlar, korkusuzluk ( sattva ) ,  saflık (sariısuddhi) ve bilgi (jfu'ina-yoga) 
icinde olmalıdır. 
· Bundan sonra, hayırseverlik gelir. Hayırseverlik evliler iç indir. 

Evli kişiler namuslarıyla hayatlarını kazanmalı ve gelirlerinin yüzde 
e l l is ini dünyada Krşr:ı.a şuurunu yaymak icin harcamalıdır . Bu 
bakımdan, evli kişiler bu konularla meşgul olan kuruluşlara yardım 
etmelidir. Yapılan yardımı iyi yolda kullanan kişilere yardım edilmelidir. 
Daha sonra izah edi leceği gibi , erdem halinde, ihtiras halinde ve 
cehalet halinde yapılan ceşitli yardımlar vardır. Erdem halinde yardım 
yapmak kutsal metinler tarafından tavsiye edilir, fakat cehalet ve 
ihtiras hal inde yardım yapılması tavsiye edi lmez, çünkü bu yardım 
boşa para harcamak demektir. Yardım, Krşr:ı.a şuurunu bütün dünyaya 
yaymak amacıyla yapılmalıdır. Bu tür bir yardım erdem halinde yapılan 
bir yardımdır. 

Dama, yani kişinin kendisini kontrol etmesi, sadece manevi yolda 
olanlar için değil, fakat özellikle evliler içindir. Evli bir erkek duyularını 
gereksiz yere c insel yaşamla meşgul etmemelidir. Evli lerin cinsel 
yaşamını sadece çocuk yapmakla sınırlandıran kurallar vardır. Çocuk 
yapmak istemiyen kişi karısı i le c insel i l işk iye g irmemel idir . 
Günümüzün modem toplumu çocuk yapmaktan kacınmak için bazı 
önlemler alarak cinsel yaşamdan zevk almaktadır. Bu tür hareketler 
aşkın nitelikte değil şeytani niteliktedir. Eğer birisi, hatta evli birisi, 
manevi yaşamda i lerlemek isterse cinsel yaşamını kontrol etmeli ve 
Krşr:ı.a'ya hizmet amacı ile olmaksızın çocuk yapmamalıdır. Kişi , eğer 
Krşr:ı.a şuuruna sahip çocuklar yapabilecekse o zaman yüzlerce cocuk 
yapabilir, fakat kişi eğer bu kapasiteye sahip değilse sadece duyularını 
tatmin etmek için cinsel ilişkiye girmemelidir. 

Evlilerin yapması gereken şeylerden birisi de fedakarlıktır, fakat 
fedakarlık çok para gerektirebilir. Brahmacarya, viinaprastluı ve sannyiisa 
olmak üzere diğer yaşam tarzındaki lerin parası yoktur ve bunlar 
dilenerek yaşarlar. Bu bakımdan, çeşitli fedakarlık yöntemleri evliler 
icindir. Evliler, Ved ik li teratüründe belirtildiği şekilde , agni-hotra 
fedakarlıklarını yerine getirmelidir, fakat günümüzde bu yöntem çok 
pahal ı  bir hale gel.d iğinden evli kişi lerin bunu yerine getirmeleri 
imkansızlaşmıştır. kinde bulunduğumuz bu cağda yapı lacak en iyi 
fedakarlık sankirtana-ya}füıdır. Bu sankirtana-yajna, yani Hare Krşı�a, 
Hare Krşna, Krşna Krşna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, 
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Rama Rama, Hare  Hare'yi zikretmek en iy i  ve  en ucuz fedakarl ık 
yöntemidir ;  bunu herkes kendi yaşamına adapte ederek faydasını 
görebi l i r .  Bu bakımdan, hayır iş leri ,  duyu kontrolü ve fedakar l ık  
evli ler icindir. 

Bundan sonra gelen svadlıyiiya, yani Veda öğrenimi,  brahmaçarya, 
yani öğrenci yaşamı i le  i lg i l id ir. Brahmacii1ilerin kad ınlarla i l işkisi 
olmamal ı  ve bekar hayatı yaşayarak manevi bi lgi edinmek için Yedik 
l iteratürü öğrenmekle meşgul olmalıdırlar. Buna, svadlıyiiya denir. 

Tapas , yani ç i le ,  özel l ikle emekli l ik yaşamı icindir. Kişi ,  yaşamda 
dört bölüm olduğunu daima hatırlayarak ömür boyu evli kalmamalıdır. 
Yaşamdaki bu dört bölüm ;  brahmacarya, grhasta, viinaprastha ve 
smınyiisadır. Bu bakımdan kişi , grhasta, yani evli lik yaşamından sonra 
emek l i  olmalıdır .  Kiş i ,  eğer yüz y ı l  yaşarsa, bunun yirmibeş yıl ını 
t- 'ığrenci l ik le ,  yirmibeş y ı lını ev l i l ikle,  yirmibeş yı l ını emekl i l ikle ve 
son yirmibeş yı l ını da feragat hal inde gecirmel idir.  Bunlar, Yedik 
dini disiplin kural larıdır. Evlilik hayatını bırakan kişi, aklını vücudunu 
ve di l ini  c i leye sokmalıdır. Tapasya budur. Bütün vamii.Srama-darrna 
sistemi wpasya üzerine kuruludur. T apasya olmadan hiçbir insan özgür 
olamaz.  Yaşamda c i leye girmeye gerek olmadığın ı ,  ve herşeyin 
kend i l iğ inden iyi  o lacağını tahmin eden teor i ler ,  ne Yed i k  
l i teratüründe ,  n e  de  Bagavad-gitii 'da tavsiye edi l ir. Bu gibi teori ler, 
mürit kazanmaya calışan gösterişçi kişiler tarafından üretil ir. Eğer bir 
yolda kısıtlamalar ve ıslah edici şart ve kurallar varsa hickimse o yola 
rağbe t etmez. Bu bakımdan, din ad ına mürit kazanmaya çal ışanlar, 
ne kend i yaşamları ,  ne de öğrenc i lerinin yaşamlarını kısıtlayarak 
gi ısteriş yaparlar. Fakat, bu yöntem Vedalar'ın onayını almaz. 

Brahmanların bi r  nite l iği olan sade l iğe gel ince ; bunu , gerek 
hrt1lrnwciiri iisrnm ında olsun, gerekse viinaprastha asram mda, veya 
st1nn)•iisa iiSranıında olsun, herkes uygulamalıdır. Kişi mümkün olduğu 
kadar basit ve dolaysız olmalıdır. 

Ahirnsii, yani şiddetsizliğin anlamı, kişinin hiçbir canlının yaşamını 
geli ştirmesine engel olmamasıdır.  Vücut ölse bi le ruh ölmediği icin 
k i sinin duyu tatminiyeti amac ıyla hayvanları öldürmekte bir  zarar 
görmemesi yanl ı ştır. Yeterince tahıl ,  meyva ve süt olmasına rağmen 
halk hayvan eti yemeyi adet hal ine getinniştir. Halbuki hayvanların 
i i ldiirülmesine gerek yoktur. Bu , herkes için gecerlidir .  Başka bir  
�ccen ek olmazsa kişi  o zaman hayvan öldürebi l ir, fakat bu öldürüş, 
hayvanın kurban ed i lmesi şeklinde olmalıdır. insanlar icin yeterince 
yiyeceğin bulunduğu yerlerde manevi gelişme arzulayanlar hayvanlara 
kars ı  şiddet ku llanmamalıdır. Gercek ahiıiısanın anlamı, hickimsenin 
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yaşamının gelişmesine engel olunmamasıdır. Hayvanlar, hayvan 
yaşamının bir kategorisinden diğerine geçerek evrimsel yaşamlarında 
ilerlerler. Bir hayvan öldürüldüğü zaman ruhsal gelişimi engellenmiş 
olur. Bir hayvan öldürüldüğü zaman, belli bir hayvan vücudunda 
uzun yıllar yaşamış olsa bile , bir üst yaşam türüne terfi edebilmesi 
için kalan günlerini tamamlamak üzere yine aynı yaşam türünde 
dünyaya gelmek zorunda kalır. &.ı bakımdan, sadece damak tatminiyeti 
amacıyla hayvanların gelişmesine engel olunmamalıdır. 
Satyam sözcüğünün anlamı ise, kişinin kendi şahsi ilgisi doğrultusunda 
hakikati çarptırmamasıdır. Yedik literatüründe bazı zor pasajlar vardır, 
fakat bunların anlamları ve sebepleri deha sahib� bir mürşidden 
öğrenilmelidir. Vedalar' ı  anlamanın yolu budur. Srutinin anlamı, 
kişinin otoritelerden bilgi almasıdır. Kişi, kendi şahsi düşüncelerine 
göre hakikati çarptırmamalıdır. Bagavad�girii'yı yanlış yorumlayan 
birçok kitaplar vardır. Habuki her söz gerçek anlamına göre 
değerlendirilmeli -ve kişi, bu gerçek anlamları deha sahibi bir mürşidden 
öğrenmelidir. 

Akrodhanın anlamı, kisinin öfkesini kontrol edebilmesidir. Ortada 
büyük bir tahrik olsa bile, °kişi öfkesini engelliy�bilmelidir, çünkü insan 
öfkelendiği zaman bütün vücudu kirlenir. Ofke ihtiras halinin ve 
hırsın ürünüdür, bu bakımdan, askın konumdaki kisiler öfke lerine 
engel olmalıdır. Apaisunam sözcü�nün anlamı, kişin:in diğerlerinde 
hata bulmaması ve gereksiz yere onları düzeltmeye çalışmamasıdır. 
Tabi i  ki, hırsıza hırsız demek onda hata bulmak anlamına gelmez, 
fakat iyi bir insana hırsız demek, manevi yaşamda ilerlemeye çalışan 
kişiler için büyük bir kusurdur. Hri sözcüğünün anlamı, kişinin çok 
mütevazi olması ve hiçbir iğrenç harekette bulunmamasıdır. Acö.palam, 
yani kararlı lığın anlamı, kişinin herhangibir teşebbüsten dolayı 
rahatsız olmamas ı ,  veya hüsrana uğramamasıd ır. Kiş i ,  bazı 
teşebbüslerinde başarısızlığa uğrayabilir, fakat bu başarısızlığından 
dolayı üzülmemeli ve sabır ve kararlılıkla yoluna devam etmelidir. 

Burada kullanılmış olan tejas sözcüğü, kşatriyalar iç indir. Ksatriyalar 
zayıfları korumak için daima güçlü olmalıdır. Kşatriyalar kendilerini 
şiddete karşı olarak göstermemeli ve şiddet kullanmaları gerektiği 
zaman şiddet kullanmalıdırlar. Fakat, düşmanını mağlup eden kişi 
bel l i  koşullar altında bağışlayıcı olabil ir. Ve bazı kücük kusurları 
bağ!şlayabilir. 

Saucam sözcüğü temizlik anlamına gelir. Bu temizlik sadece akıl ve 
vücut temizliği olmayıp, kişinin ilişkileri için de geçerlidir. Ve özellikle, 
kara borsacılık yapmaması gereken tüccar sınıfı için geçerlidir. Nö.ti� 
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manita, yani onurlandırı lmayı beklememek, Yedik öğreti lere göre , 
dört sınıfın ic inde en düsük sınıf olan isci sınıfı icindir. Bunlar 
gereksiz onur ·ve saygınlıkİa şımartı lmamal; ve bulu�dukları yerde 
kalmalıdır . Toplum düzenini bozmamak icin üst sınıflara saygı 
göstermek südraların görevidir. 

Bahsi geçen bu yirmialtı nitelik, aşkın niteliklerdir. Ve bu nitelikler 
farklı toplumsal ve mesleki guruplar içerisinde ele alınmalıdır. Buradan 
cıkartacağımız sonuca göre, maddi koşulların sorunlarla dolu olmasına 
karşın, bu nitel ikler eğer bütün s ınıflar tarafından uygulanarak 
geliştiri l irse , toplumdaki herkesin aşkın idrakin en üst platformuna 
yükselmesi mümkün hale gelebilir. 

4 
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dambho darpo 'bimarıaS ca 
krxlhah pa�yam eva ca 

ajfıanam cabhijatasya 
partha sampadam aswim 

dambhah-gurur; darpah-kibir; abhinıanah-kendini beğenmişlik; 
ca-ve ; krodfuıh.-öfke; panı.şyam-sertlik; eva-kesinlikle; ca-ve; 
ajfıanam-cehale t ;  ca-ve ;  abhijatasya-doğmuş olan kişinin; 
partha-Ey Prtha 'nın oğlu ; sampadam-nitelikler; asurim-şeytani 
doğa. 

CEVİRİ 
Gurur, kibir, kendini beğenin işlik, öfke, sertlik ve cehalet-bu 
nitelikler şeytani bir mizaca sahip olanlara aittir, Ey Prtha 'nın 
oğlu. 

ACIKLAMA 
Bu maddede cehenneme giden yol anlatılmaktadır. Şeytani kişiler, 
dini ilkeleri izlemelerine rağmen din ve maneviyat adına gösteriş 
yaparlar. Bunlar, sahip oldukları eğitim ve servet yüzünden daima 
gururlu ve kibirlidirler. Diğer insanların kendilerine tapmalarını 
isterler v.e sorumsuzca davranmalarına rağmen sorumluluk almak 
isterler. Onemsiz şeylerden öfkelenirler ve nezaketle değil öfkeyle 
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konuşurlar. Neyin yapıl ıp neyin yapılmaması gerektiğini bilmezler. 
Herşeyi kendi arzularına göre kibirli bir şekilde yaparlar ve hicbir 
otori te tanımazlar. Onlar, bu şeytani nite l ik lere , vücutlarının 
oluşumundan itibaren, yani henüz ana rahmindeyken sahip olurlar 
ve büyüdükçe bütün bu hayırsız nitelikler onlarda tezahür eder. 

5 
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daivi sampad vimokşaya 
nibandhayasuri mata 

ma suca� sampadariı daivim 
abhijaw 'si pan4ava 

daivi-a ş k ı n ;  sampat-değe r ;  vimoksaya-özgür lük ı c ın ;  
nibandlıiiya-bağlanmak için; asuri-şeytani nitelikler; mata-olarak 
görü l ü r ;  ma-yapma; s u ca h-üzü lme ;  sampadam--değer; 
daivim-aşk ın ;  abhijatM-doğmuş ;  asi-sensin;  pan4ava-Ey 
Paı:ı.c.lu'nun oğlu. 

CEVİRİ 
Aşkın nitelikler kişiyi özgür

.
lüğe götürürken, şeytani nitelikler 

kişiyi bağlar. Sen kutsal niteliklerle doğmuş olduğun için korkma, 
Ey PaQ.�u'nun oğlu. 

ACIKLAMA 
Rab Krşı:ı.a burada Arjuna'ya şeytani niteliklerle doğmamış olduğunu 
söyleyerek onu cesaretlendirmektedir. Arjuna'nın böyle bir savaşa 
karışmış olması onun şeytani birisi olduğunu göstermez, cünkü o, 
madalyonun her iki yüzünü de düşünmekteydi. O, Bişma ve Drona 
gibi saygıdeğer kişi lerin öldürü lüp öldürülmemesi gerektiğini 
düşünüyordu, bundan dolayı o, öfkenin, sahte saygınl ığın, veya 
sertliğin etkisi altında hareket etmiyordu. Bu bakımdan o, şeytani 
niteliklere sahip değildi .  Bir kşatriya, yani bir asker için, savaşta 
düşmana ok atmak aşkın bir harekettir. Bu bakımdan, Arjuna'nın 
yakınmasını gerektirecek bir sebep yoktu. Çeşitli yaşam düzeylerinde 
bulunan her kim ıslah edici ilkeleri uygularsa aşkınlık icinde hareket 
ediyor demektir. 



730 ÖZGÜN BAGA YAD-GİT A 

6 
ın � �sWq � anır: � � 1 
� fcH"<H�I: � � qN ll ·ıırur i l � i l  

dvau büta-sargau loke 'smin 
daiva Q.sura eva ca 

daivo vistarasah prokta 
asuram partha me srnu 
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dvau-iki ;  büta-sargau-yaratılmış canlı varlıklar; loke--dünyada; 
asmin-bu ;  daivah-tanrı sa l ;  asurah-şeytan i ;  eva-kesinlikle; 
ca-ve; daivah-kutsal; vistarasah-büyük uzunlukta; proktah--denir; 
asurnm-şeytan i ;  partha-Ey Prtha 'nın oğ lu ;  me-Benden; 
srnu-sadece duy. 

CEYİRİ 
Ey Prtha'nın oğlu ,  bu dünyada iki çeşit yaratılmış varlık vardır. 
Bunlardan biri şeytani diğeri ise kutsaldır. Kutsal niteliklerin 
detaylarını sana açıklamıştım. Şimdi de şeytani nitelikleri Benden 
duy. 

ACIKLAMA 
Rab Krşı:ı.a, Arjuna'ya kutsal �iteliklerle doğmuş olduğunu garanti 
ettikten sonra şimd i  de şeytani nitelikleri anlatmaktadır. Koşullanmış 
canlı varlıklar bu dünyada iki sınıfa ayrılırlar. Kutsal niteliklerle doğmuş 
kişiler ıslah edici i lkeleri izlerler; birbaşka deyişle kutsal metinlerin ve 
otoritelerin öğretilerine uyarlar. Kişi, görevini otorite metinlerin ışığı 
altında yapmalıdır. Böyle bir düşünce ve davranış şekli kutsaldır. 
Kutsal metinler tarafından belirlenmiş olan ıslah edici ilkeleri izlemi yen 
ve kendi kapris lerine göre hareket eden kişi lere şeytani , veya asurik 
denir. Kutsal metinlerin ıs lah edici i lkelerine itaat etmekten baska 
bir ölçüt yoktur. Yedik literatüründe anlatıldığı gibi , hem yarıtanrı İar, 
hem de şeytanlar Prajapati'den doğmuşlardır ve bunların arasındaki 
yegane fark, yarıtanrıların Yedik öğreti lere uyması ve şeytanların 
uymamasıdır. 
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pravrttiriı ca nivrttiriı ca 
jana na vidur asurah 

na saucariı napi cacaro 
na satyariı teşu vidyate 
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pravrttim---<loğru dürüst hareket etmek ; ca---<le-da; nivrttim-hatalı 
bir şekilde hareket etmemek; ca-ve ; janah-kişiler; na-asla; 
viduh-bi l ;  asura.h-şeytani nitel ik ; na-asla ;  saııcam-temizlik; 
na-ne de ;  api-de-da ; ca-ve ; acarah-davranı ş ;  na--asla; 
satyam-hakikat; tesu---onlarda; vidyate---orada. 

CEYİRİ 
Şeytani kişiler neyin yapılacağını ve neyin yapılmayacağını 
bilmezler. Onlarda ne temizlik, ne iyi davranış, ne de doğruluk 
vardır. 

ACIKLAMA 
Her medeni insan toplumunda, başlangıçtan itibaren izlenen kutsal 
metinlere ait bazı sart ve kurallar vardır. Bu kural lar, özell ikle en 
medeni insanlar ol�rak kabul edi len ve Yedik medeniyetine adapte 
olmuş olan Aryanlar tarafından izlenir, kutsal metinlerin öğretilerini 
izlemiyenler şeytani kişilerdir. Bu bakımdan, burada belirtildiği gibi, 
şeytani kişiler ne kutsal metinler tarafından bel irtilmis olan kuralları 
bilirler, ne de bu kuralları izlemeye eğilimleri vardır. Bircokları bu 
kuralları bilmezler ve içlerinde bilenler çıksa bile bu kuralları izlemeye 
eğilimli değildir. Bunların ne inançları vardır, ne de Yedik öğretiler 
doğrultusunda hareket etmek isterler. Şeytani kişilerin ne icleri, ne 
de dışları temizdir. Kiş i ,  banyo yaparak, d iş lerini fırçal ıyarak, traş 
9larak, giysilerini değiştirerek, vs. vücudunu daima temiz tutmalıdır. 
le temizliğe gelince, Tanrının kutsal isimlerini her zaman hatırlıyarak 
Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, 
Hare R�ma, Rama R�m·a, Ha

.
re. Hare;yi zikretmelidir. Şeytani kişiler 

ic ve dıs temizliklerini düsünerek bu kuralları izlemekten hoslanmazlar. 
· İnsrn ırkı için yazılmıŞ olan kanun kitabı ManıMamhita. ·gibi, insan 

davranışını belirleyen birçok şart ve kurallar vardır. Hatta günümüzde 
bile, Hindular Manu-sariıhita.'yı izlerler. .Miras kanunları ve diğer 
kanuni konular bu kitaptan türemiştir. Omeğin, Manu-sariıhita'da 
açıkça belirtildiğine göre, kadınlara özgürlük verilmemelidir. Bu kural, 
kadınların her zaman köle olarak tutulmaları gerektiğini göstermez, 
fakat kadınlar çocuk gibid ir. Çocuklara da özgürlük veri lmez, fakat 



732  ÖZGÜN BAGAVAD-GITA 1 6.8  

bu kural da çocukların köle muamelesi gördüğünü göstermez. Şeytani 
kiş i ler  ş imdi bu g ibi  öğretleri  göz a rdı ett ik ler i  ic in kadınlara da 
erkekler kadar özgürlük verilmesini savunmaktadırlar. Fakat, kadınlara 
özgürlük tanınması dünyanın toplumsal durumunu geliştirmemiştir. 
Asl ında,  kadı n la r  yaşamlarının her safhasında korunmalıd ır .  K ı z  
cocukları küçükken babaları tarafından, gencken kocaları tarafından 
ve yaş l ı yken d e  oğul ları tarafından korunmal ıdır .  Mamı-sariıhitö'ya 
göre b e l i r lenmiş  olan doğru toplumsa l davranış budur .  Fakat ,  
günümüzün modern eğit imi suni o larak kadın yaşamını şımartmakta 
olduğundan, ev l i l ik  kurumu cal ı şamaz hale gelmiştir .  Günümüzde 
kadınların ahlak durumu da günden güne kötüye gitmektedir.Bundan 
dolayı ,  şeytani k iş i ler  toplumun yararına olan hicbir öğret iy i  kabu l 
etmezler. Bunlar, büyük b ilge lerin tecrübesinden yararlanmad ıkları 
i c in ve büyük b i lge ler  tarafından be l i r lenmiş şart ve kural lar ı  
izlemedikleri ic in  toplumsal yaşamları dertlerle doludur. 
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csatyam apratistharn te 
jagad ahur ani5varam 

aparaspara-sambhütariı 
kim anyat kama-haitukam 

cısatyam-gerçek dışı; apratistham-temelsiz; te--<.mlar; jagat-kozmik 
t e z a h ü r ;  ahuh- s ö y  l e ;  anisvaram-kontrolör  o l m a k s ı z ı n ;  
cıparaspara-sebeps iz ; sambhütam--cıkmış; kim anyar-başka bir sebebi 
yok; kama-haitukam-sadece şehvet yüzünden. 

CEVİRİ 
Onlar, bu dünyanın hiçbir esa�a dayanmadığını ve gercek olmadığını 
ve bu dünyayı kontrol eden bir Tanrı bulunmadığını söylerler. 
Ve bu dünyanın, cinsel arzunun bir ürünü olduğunu ve ortada 
sehvetten başka bir sebebin bulunmadığını söylerler. 

ACIKLAMA 
Şeytani kiş i ler bu dünyanın bi� rüya olduğu sonucuna varırlar. Onlara 
göre, ortada ne sebep vard ı r  ne de etk i ,  ne kontrolör vard ır  ne de 
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maksat; herşey gerçek dışıdır. Onlar, bu kozmik tezahürün bir tesadüf 
sonucu bazı maddelerin etki ve tepkisiyle oluştuğunu söylerler. 
Dünyanın Tanrı tarafından belli bir amaç icin yaratıldığını 
düşünmezler. Dünyanın kendi kendine oluştuğunu ve yaratıcı bir 
Tanrı olduğuna inanmaya gerek olmadığını savunan teori lere 
inanırlar. Onlara göre, ruh ve madde arasında fark yoktur ve onlar 
Yüce Ruhun varlığını kabul etmezler. Herşey sadece maddedir ve 
bütün evren bir cehalet kütlesidir. Onlara göre, herşey boştur ve var 
olmuş olan bütün tezahürler bizim sezgisel cehaletimizden kaynaklanır. 
Çeşitli tezahürlerin bir cehalet gösterisi olduğunu düşünürler. Tıpkı, 
rüyada iken aslında var olmayan birçok şey yarattığımızı ve uyandığımız 
zaman bütün bunların bir hayal olduğunu anladığımızı söylerler. Fakat, 
şeytani kişiler, bu yaşamın bir hayal olduğunu iddia etmekle beraber, 
bu hayalden zevk almakta oldukça ustadırlar. Ve bunlar, bilgilerini 
i lerletecekleri yerde bu hayal ü lkesine battıkça batarlar. Cocuğun 
sadece kadın ve erkeğin cinsel ilişkisinden doğduğu kanısına vararak 
bu dünyanın da ruhsuz olarak doğduğunu iddia ederler. Onlara göre, 
canlı varlıklar sadece maddenin kombinasyonlarından üremişlerdir 
ve ruhun varlığı diye birşey yoktur. Terleme olayından ve ölü vücuttan 
bircok canlının oluşması gibi , bütün canlı varlıklar da kozmik 
tezahürün maddi kombinasyonlarından oluşmuştur. Bu bakımdan, 
maddi doğa bu tezahürün sebebidir ve bundan başka bir sebep yoktur. 
Bunlar, Krşı:ıa'nm Bagavad-gitii'da söylemiş olduğu sözlere inanmazlar: 
mayadhyakşerya prakrtih süyate sa-caracaram . "Bütün maddi dünya 
Benim yönetimim altında hareket eder. " Birbaşka deyişle, şeytani 
kişiler dünyanın nasıl yaratıldığını bilmezler; her birinin kendisine 
ait belli bir teorisi vardır. Kutsal metinlerin öğretilerine inarunadıkları 
için, kutsal metinler hakkında yapılan her yorumu diğer yorumlar 
kadar iyi kabul ederler. 

etiim- b u ;  
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etiiriı drştim avaştabhya 
naştiitmiino 'lpa-buddhayah 

prabhavanty ugra-karmiinah 
kşayiiya jagato 'hitiih 

drştim-görüntü ; avaştabhya-kabu l e tmek ; 
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nasta-kaybetmek; atmiinah-kendilerini; alpa-buddhayah-az zeki; 
prabhavanti-yeşermek; ugra-kamıö.nah-acı dolu faaliyetlerle meşgul ;  
ksayaya-tahribat icin; jagatah-dünyanın; ahitiih-yararsız. 

CEVİRİ 
Bu gibi teorilere inanan kendÜerini kaybetmiş, zekasız ve şeytani 
kişiler dünyayı tahrip etmeye yönelik olan yararsız ve iğrenç işlerle 
meşgul olurlar. 

ACIKLAMA 
Seytani kişiler dünyayı tahrip etmeye yönelik faaliyetlerle meşgul 
olurlar. Tanrı, burada onların az zeki olduklarını belirtmektedir. Hicbir 
Tanrı kavramları olmayan bu materyalistler ilerleme kaydettiklerini 
zannederler. Fakat, Bagavad-gita'ya göre, bunlar zekadan ve duygudan 
yoksundur. Bu gibi kişiler bu maddi dünyadan mümkün olduğu kadar 
cok zevk almaya çalışırlar ve her zaman duyu tatminiyetine yönelik 
seyler icat etmekle meşgu ldürler. Bu gibi materyalist icatlar insan 
medeniyetinin i lerlemesi olarak kabul edilse bile bunun sonucunda 
insanlar daha çok şiddete yönelik olurlar ve gerek hayvanlara, gerekse 
insanlara karsı da ima zal imce davranırlar. Birbirlerine nasıl 
davranacaklarmı bilmezler. Şeytani kişiler arasında, hayvan öldürmek 
de oldukça yaygındır. Bu gibi kişiler dünyanın düşmanı olarak kabul 
edilirler, çünkü eninde sonunda dünyayı tahrip edecek birşey icat 
ederler. Bu madde dolaylı olarak, bugün bütün dünyanın övündüğü 
nükleer silahların icadına karsıdır. Savas her an cıkabilir ve bu nükleer 
si lahlar dünyayı bir anda cehenne�e cevirebi lir. Bu gibi şeyler 
doğrudan doğruya dünyayı tahrip etmek için yapı lmıştır. Bu si lahlar 
insan toplulunun tanrı tanımazlığı yüzünden icat edilmiştir ve 
kesinlikle dünya barışı ve refahı icin değildir. 
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kamam asritya duşpürariı 
dambha-miina-madanvitah 

mohad grhitvasad-grahan · 

pravartante 'suci-vratı'ih 
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kamanı-şehvet ;  asritya-sığınmak ; duspürnm-doymak bilmez; 
dambha-gu ru run ; mana-ve sahte  sayg ın l ı ğ ı n ;  mada
anvitah-kendini beğenmişl iğe gömülü ; molıiit-yanı lgı i le ;  
grhitvii-almak; asat-geçici; griilıiin-şeyler; pravartante-yeşerirler; 
asuci-temiz olmayana; vratah-kabul. 

CEVİRİ 
Doymak bilmez hırslarına sı�ınan ve gurur ve sahte saygınlığın 
kendini beğenmişliğine gömülen şeytani kişiler, yanılgı içerisinde 
daima kirli işler yaparlar ve geçici olan şeylere rağbet ederler. 

ACIKLAMA 
Burada şeytani kişilerin akli yapısı anlatılmaktadır. Şeytani kişilerin 
doymak bilmez bir hırsları vardır. Bunların maddi zevk için duydukları 
arzu gittikçe artar. Gecici şeylere rağbet ettikleri icin daima endişeli 
olmalarına rağmen, yanılgı içinde bu gibi faaliyetlerini sürdürmeye 
devam ederler. Bunların bilgileri yoktur ve yanlış yolda olduklarını 
farketmezler. Gecici şeyleri kabul eden bu şeytani kişiler, kendi 
tanrılarını ve kendi ilahilerini yaratarak bunları zikrederler. Sonuç 
olarak bunlar, cinsel zevke ve maddi servet edinmeye gittikçe daha 
fazla cezbolurlar. Bununla ilgili olarak kullanılan ve "kirli adanış" 
anlamına gelen asuci-vratah sözcüğü önemlidir. Bu gibi şeytani kişiler, 
sadece alkole, kadına, kumara ve et yemeye rağbet ederler, bu gibi 
şeyler, onların asucileri ,  yani kötü huylarıdır .  Gurur ve sahte 
saygınl ığ ın yanılgısı içeris inde ,  Yedik öğret i ler tarafından 
onaylanmayan baz ı  dini ilkeler yaratırlar. Bu gibi şeytani kişiler, 
dünyanın en iğrenç varlıkları olmalarına rağmen, dünya onlara suni 
bir onur ve şeref yaratır. Bunlar, cehenneme doğru yuvarlanmalarına 
rağmen, kendilerini oldukca ileride görürler. 
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cintiim aparimeyiim ca 
pralayiintiim upiiSritiih 
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kiirnopabhoga-pararnii 
etavad iti niscicah 

asa-pasa-sawir baddhah 
kiima-krodha-parayaniih 

ihante kiima-bogartham 
anyayeniirtha-saficayan 
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cintam-korku ve endişeler; aparimeyam-ölcülemez; ca-ve; pı·alaya
antam-öl ü m  a n ı n a  kad ar ; upaSriwh-sığı nmış olarak ;  kama
ııpabhoga--duyu tatminiyet i ;  pararniih-yaşamdaki en büyük kazanc ; 
etavat-böylece ;  i ti-bu yol l a ;  nisciwh-öğrenmiş olarak ;  asii
pasa- u m u  t l  a r ı n  a ğ ı n a  y a k a l a n a r a k ;  satailı-yüzlerce; 
baddJuih-bağ l anma k ;  kiima-s e h v e t i n ;  krodha-v e  öfk e n i n ;  
parayaniih-da i m a  b u  kafa yapısında olarak; ihante-arzu larlar; 
klima-şehv e t ;  boga-duyu tatmin i yet i ;  artham-sebebi  i c in ;  
anyayena-kanuna aykır ı ;  anha-servetin; saı1cayan-biriktirilmesi .  

CEVİRİ 
Bunlar, duyuları memnıın etmenin insan medeniyetinin başlıca 
gereksinimi olduğuna inanırlar. Böylece, hayatlarının sonuna kadar 
cok büyük endişeler içerisinde yaşarlar. Hırs ve öfkeye gömülmüs 
olarak yüzlerce ve binlerce arzunun ağma yakalanan bu kişiler, 
duyularını tatmin etmek için kanunsuz yollardan para kazanırlar. 

ACIKLAMA 
Şeytani kişi ler, duyusal zevkler

.
in yaşamdaki en yüce kazanc olduğunu 

düşünürler ve bu kavramı ölünceye kadar muhafaza ederler. Bunlar, 
ölümden sonra yaşam olduğuna inanmazlar ve kişinin bu yaşamında 
yapt ığ ı  faa l i ye t l e re göre , yani karmasına göre farkl ı  vücutlara 
bürüneceğine d e  inanmazlar. Yaşam ic in yaptıkları planlar hic son 
bulmaz ve h içbir zaman sonuclanmayacak olan planlar yapmaya devam 
ederler. Planlarını henüz tamamlıyamadıklarından dol ayı,  yaşamını 
uzatması iç in ölüm anında doktorlara yalvaran şeytani kafa yapısına 
sahip kiş i ler görebi l ir iz .  Bu gibi ahmaklar, doktorların bir anl ık bi le  
olsa h içkimsenin yaşamını uzatamıyacaklarını bi lmezler. Ecel geldiği 
zaman i nsanların arzularının önemi kalmaz. Doğa kanunları ,  k isiye 
tanınan yaşam süresinden bir saniye fazlasına izi n vermez. 

Kendi icinde bulunan Tanrıya, veya Ustünnıha inanmayan seytani 
kiş i ler, sadece duyu larını tatmin edebi lmek ic in her cesit  günahı 
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işlerler. Kalplerinde, yap�ıkları herşeye tanıklık eden bir şahit 
bulunduğunu bilmezler. Ustünruh, bireysel ruhun faaliyetlerini 
gözlemler. Upanişadlar'da belirtildiği gibi, bunlar, aynı dalda oturan 
iki kuş gibidir; bu kuşlardan biri daldaki meyvelerden zevk alırken ve 
acı çekerken diğeri buna şahitlik eder. Fakat, şeytani kişiler, ne Yedik 
metinleri bilirler, ne de inandan vardır; bu bakımdan, sonucları 
umursamaksızın duyularını tatmin etmekte hiçbir sakınca görme�ler. 
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idam adya maya labatıam 
imam prapsye manoratham 

idam astidam api me 
bavişyati punar danam 

asau maya hatah satrur 
hanisye caparan api 

isvaro 'ham aham bogi 
sidaho 'ham balavan sukhi 

adhyo 'bijanavan asmi 
ko 'nyo 'ti sadrso maya 

yakşye dasyami modişya 
ity ajiüina-vimohitah 

idam- b u ;  adya- b u g ü n ;  maya-benim tarafımdan ;  
labdham-kazanılmış; imam-bu ; prapsye-kazanacağım; manah
ratham-arzularıma göre; idam-bu; asri-orada ;  idam-bu; api--<le
da; me-benim; bavişyati-gelecekte artacak ;  punah-tekrar; 
danam- s e r v e t ;  asau- o ;  maya-benim tarafımdan ;  
hatah--öldürülmüş; .satruh-düşman; hanişye--öldüreceğim; ca--<le
da ;  aparan--<liğerleri ; api-kesinlikle; isvara�-rab; aham-ben; 
aham-ben; bogi-hoşlanıcı ;  siddhah-mükernmel; aham-ben; bala-
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van-güçlü; sukhi-mutlu ;  adhyah-zengin; abhijana-van-aristokrat 
akrabalarla çevril i ; asmi-ben; kah-kim; anyah-diğer; asti--orada; 
sadrsah-gibi ; maya-beni; ya�ye-kurban ederim; dasyami-hayır 
işleri yaparım;  modişye-sevinirim; İti-böylece; ajı1c'.ina-cehalet 
tarafından; vimohitah--yanıltı lmış. 

CEVİRİ 
Seytani kişiler şöyle düşünü� : " Şimdi büyük bir servete sahibim 
ve planlarıma göre daha fazla kazanacağım. Sahip olduğum bu 
büyük servet i leride daha da artacak. Şu düşmanımı öldürdüm ve 
diğer düşmanlarımı da öldüreceğim. Ben herşeyin efendisiyim. 
Hoşlanıcıyım. Mükemmelim, güçlüyüm ve mutluyum. Soylu 
akrabaları olan çok zengin bir adamım. Hickimse benim kadar 
güdü ve mutlu değildir. Kurbanlar keserim, sadakalar veririm ve 
böylece kurtulurum." Bu gibi kişiler cehalet tarafından böylece 
yanıltılır lar. 
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aneka-citra-vibhranta 
moha-jala-samlivrtah 

prasaktah kama-bogesu 
patanti narake 'sucau 

aneka- c e s  i t 1 i ; citta-en  d i s e 1 e r l e  ; vibhrantah-sası rmıs; 
moha-y.an� lg ı lar ın ;  jala-ağı tarafından ;  samiivrtah-· �evril i ;  
prasaktah- b a ğ ı m l  ı ;  kama-bogeşu-duyu memnun i y e t ine ;  
patanti-yuvarlanırlar; narnke-cehenneme; asucau-temiz olmayan. 

CEVİRİ 
Ceşitli endişeler tarafından ş·aşkınlığa düşen ve yanılgının ağına 
yakalanan bu kişiler, duyusal zevklere çok bağımlı bir hale gelerek 
cehenneme yuvarlanırlar. 

ACIKLAMA 
Şeytani kişi lerin para kazan.ma arzusu sonsuzdur. Onlar, daima 
servetlerinin hesabını yaparlar ve servetlerini nası 1 arttıracaklarını 

.: . 
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düşünürler. Ve planlarını gercekleştirmek için her türlü günahı 
işlemekten kaçmmayarak kara borsadan ve her çeşit kanunsuz yoldan 
para kazanmaya çalışırlar. Arazi, ev, aile ve banka hesabı gibi, sahip 
oldukları şeylere tutkundurlar ve her zaman, daha fazla mala mülke 
nasıl sahip olabileceklerini planlarlar. Kendi güclerine inanırlar ve 
kazandıkları herşeyi, geçmişte yapmış oldukları iyi iş lere bordu 
olduklarını bi lmezler. Onlara, böyle bir servete sahip olma şansı 
tanınmıştır, fakat bunun, geçmiş sebeplere bağlı olduğunu bilmezler. 
Sahip oldukları bütün serveti kendi gayretleri ile kazandıklarını 
sanırlar. Şeytani kişi ler , karma yasalarına deği l ,  kendi şahsi 
çalışmalarına inanırlar. Karma yasasına göre, kişi eğer soylu bir ailede 
doğarsa, zengin olursa, veya iyi bir eğitim görürse, veya çok güzelse, 
bunu geçmişte yapmış olduğu iyi işlere borçludur. Fakat, şeytani kişiler, 
bütün bunlara tesadüfen ve kendi yetenekleri ile sahip olduklarını 
düşünürler. Bunlar, sahip oldukları şeylerin arkasında bazı ayarlamalar 
olduğunu sezemezler. Bu gibi şeytani kişiler, kendileri ile rekabet 
eden herkesi düşmanları olarak görürler. Birçok şeytani kişi vardır ve 
bunların hepsi birbirinin düşmanıdır. Bu düşmanlık, önce şahıslar 
arasında, sonra aileler arasında, sonra toplumlar arasında ve sonunda 
uluslar arasında giderek derinleşir. Ve bunun sonucu olarak dünya 
çapında çekişmeler ve savaşlar ortaya çıkar. 

Her şeytani kişi, diğer insanların fedakarlığı ile yaşayacağını sanır. 
Genel olarak, şeytani kişi kendisini Yüce Tanrı zanneder ve şeytani 
vaazci ler, kendilerini _izleyenlere , "Neden Tanrıyı arıyorsunuz ? 
Kendiniz Tanrısınız ! Istediğiniz herşeyi yapabil irsiniz. Tanrıya 
inanmayın. Bırakın şu Tanrıyı. Tanrı öldü" türünden vaazler verirler. 

Şeytani kişiler, diğer zenginlerin eşit zenginlikte ve etkileyicilikte 
olduklarını görse ler bile hickimsenin kendilerinden daha zengin ve 
etkileyici olmadığını düşünürler. Yüksek gezegen sistemlerine terfi 
etmek için yajfıa, veya fedakarlık yapılması gerektiğine inanmazlar. 
Bu şeytani kişiler, kendi yajfıa yöntemlerini üreterek ve yaptıkları bir 
araçla yüksek gezegenlere gidebileceklerini düşünürler. Bu gibi şeytani 
kişiler icin gösterilebilecek en iyi örnek Ravaı:ıa'dır. Ravana, Vedalar' da 
belirtilmiş olan fedakarlık yöntemlerini yerine getirmeksizin kişiyi 
cennet gezegenlere ulaştırabilecek olan bir merdiven projesi hazırlamış 
ve bunu halka sunmuştu. Aynı şekilde, günümüzde de bazı şeytani 
kişiler bir takım mekanik yollarla yüksek gezegen sistemlerine ulaşmaya 
çalışmaktadır. Bunlar birer şaşkınlık örneğidir. Ve bunun sonucu 
olarak bu kişi ler cehenneme doğru yuvarlanmaktadır. Burada 
kullanılmış olan Sanskrit sözcük moha�jala önemlidir. "Ağ" anlamına 
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gelen ja/a sözcüğü ; bunların, ağa yaka lanmış balıklar gib i  bu ağdan 
kurtulamadıklarına işaret eder. 

1 7  
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amuı-sambhavitah srabdlui 
dana-nwna-madiinvi tah 

yajante nlınuı-yajfıais te 
dambhenavidhi-pürvakam 

atma-sambhavitah-kend ini  beğenmiş ;  stabdhalı-k ü s t a h ;  dan(ı
mana-serve t ve sahte saygınl ığın;  nuıda-yanı lgısı icerisinde ;  
anvitah-batmı ş ;  yajante-fedakarlıkta bulunurlar; ıwma-sadece 
ismen;  yajfıaih-fedakarl ıklarla;  te-onlar ;  dambhena-gururdan; 
cıvidhi-pürnakam-hiçbir şart ve kural ı  izlemeksizin. 

CEVİR İ 
Kendini beğenmiş ve daima küstah olan, servet ve sahte saygınlıktan 
şaşkınlığa düşmüş bu kişiler bazen hiçbir şart ve kuralı izlemeksizin 
sadece gösteriş icin gururlu bir şekilde fedakarlıklarda bulunurlar. 

ACIKLAMA 
Kendi lerini herşey zannedip, hiçbir otorite veya kuralı umursamayan 
şeytani k iş i ler,  bazen din veya fedakarlıkla i lgil i  ritüel ler yaparlar. Bu 
yanılgıya düşmelerine servet ve sahte saygınlık sebep olur. Bu şeytanlar 
bazen vaazci  rolüne girerek halkı yanlış yönlend i rir ler  ve dini 
reformcul ar ,  ve ya Tanrı enkamasyonları olarak tanınırlar .  Bunlar 
fedakarlık gösterişi  yaparlar, veya yarıtanrılara taparlar, veya kendi 
tanrı larını yaratırlar. Beşerler, bunları Tanrı d iye tanıyıp onlara tapar 
ve ahmaklar, bunları dini i lkelerde, veya manevi bi l imin i lkelerinde 
i lerlemiş kişi ler olarak kabu l ederler. Bunlar, feragat tarikatindeymiş 
gibi görünüp her ceşit saçmalıkla meşgul olurlar. Aslında, bu dünyadan 
elini eteğini ceken kişilerin birçok kısıtlamalar altında yaşaması gerekir. 
Fakat, şeytani kişiler bu gibi kısıtlamaları umursamazlar. Bunlar, insan 
tarafından yaratı lmış olan her dini yolun kendi yol ları olabileceğini 
zanneder l e r ;  h a l b u k i  böy l e  b irşey olamaz.  Şart ve kura l lar ı  
umursamamak anlamına ge len avidhi-pürvakam sözcüğü,  b urad a 
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özellikle vurgulanmaktadır. Bu gibi şeyler, daima cehalet ve yanılgıdan 
kaynaklanır. 

1 8  
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ahaiıkarariı balam darpariı 
kamariı krodhariı ca sariı.Sritiih 

marn atma-para-deheşu 
. 

pradvişanto 'bhyasuyakah 

ahaiıkaram-s a h  t e n e f i s  ; balam-g ü ç ; darpam-gurur; 
kamanı-şehvet; krodham-öfke ; ca-de-da;  sariı.Sritiih-sığınmış 
olmak; marn-Bana ; atma-kendilerinin; Jxıra-ve diğerlerinde;  
deheşu-vücutlar; pradvisantah-küfür etmek; abhyasuyakah-hasetci. 

CEVİRİ 
Sahte nefis, güç, gurur, şehvet ve öfkeden şaşkınlığa düşen şeytani 
kişiler, kendi vücutlarında ve diğer canlıların vücutlarında bulunan 
Tanrının Yüce Şahsına haset ederek gerçek dine küfrederler. 

ACIKLAMA 
Tanrının üstünlüğüne daima karşı gelen şeytani kişiler kutsal metinlere 
inanmak istemezler. Bunlar, hem kutsal metinlere, hem de Tanrınm 
Yüce Şahsına haset ederler. Saygınlıkları, servet edinme çabaları ve 
güçleri buna sebep olur. Bunlar, şimdiki yaşamlarının gelecekteki 
yaşamlarını hazırladığını bilmezler. Bunu bilmedikleri icin diğerlerine 
haset ettikleri kadar kendilerine de haset ederler. Ve hem kendi 
vücutlarına, hem de diğer canlı varlıkların vücutlarına karşı ş iddet 
kullanırlar. Tanrının Şahsının yüce kontrolünü umursamazlar, çünkü 
bilgileri yoktur. Tanrının Yüce Şahsının kutsal metinlerine haset 
ettikleri i çin, bazı sahte tartışmalarla Tanrının var olmadığını 
kan ıtlamaya çalışırlar ve kutsal kitapların otoritesini inkar ederler. 
Yaptıkları her harekette kendilerini bağımsız ve güçlü görürler. Güc 
veya servet bakımından hickimseyi kendilerine eşit görmedikleri için 
her yola başvurabilirler ve hickimse onlara engel olamaz. Eğer birisi 
çıkıp onların hırslı faaliyetlerine engel olmaya kalkarsa, kendi güçleriyle 
onu durdurmayı planlarlar. 
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tan aluıın dvisatah krüriin 
samsiiresu naradhamiin 

kşioiimy aj�srnm asubhiin 
asurişv eva yonişu 

1 6. 1 9  

riin-onlar ;  aluım-Ben; dvisatah-hasetc i ;  krüriin-yaramaz; 
saınsiireşu-maddi var oluş okyanusuna ; nara-adhamiin-en akak 
insan; ksipami-koyarım; ajasram-ebediyen; asubhiin-hayırsız ; 
iisurişu-şeytani; eva-kesinlikle; yonişu-rahimlere. 

CEVİRİ 
Haset eden ve ahlaksızlık yapan bu en akak kişileri, ceşitli şeytani 
yaşam suretleri icerisinde maddi yaşam okyanusunda yaşamaya 
mahkum ederim. 

ACIKLAMA 
Bu maddede açıkça belirtildiğ.i gibi, belli bir bireysel ruhun belli bir 
vücuda sokulması yüce iradeye bağl ıdır. Şeytani kişiler Tanrının 
üstünlüğünü kabul etmezler ve kendi arzularına göre hareket ederler, 
fakat bir sonraki yaşamlar�, kendi lerinin değil.

.
de, Tanrının Yüce 

Şahsının kararına bağlıdır. Srimad-Biigavatam'ın Ucüncü Kantosunda 
belirtildiği gibi, bireysel ruh, vücudunu terkettikten sonra üstün gücün 
denetimi altında belli bir vücut edinmek üzere belli bir ana rahmine 
yerleştirilir. Ve böylece, maddi yaşamda hayvanlar, böcekler, insanlar, 
vs. gibi ceşitli yaşam türleri ortaya ç ıkar. Bütün bunlar üstün güc 
tarafından ayarlanır. Kazara olmaz. Burada acıkca belirtildiğine göre, 
şeytani kişiler, birbiri ardına şeytani rahimlere yerleştirilirler ve böylece 
en alçak insan türü olarak haset etmeye devam ederler. Bu şeytani 
kişiler, daima hırsl ı ,  şehvetli, şiddete yönelik, nefret dolu ve pis 
olurlar. Ormanların derinliklerinde yaşayan çeşitli avcı türleri bu 
şeytani yaşam türlerine aittir. 

20 

� ıilf.:ı'iıq;;;ıı � � � 1 
'iıırnıcilcı � mit  �wrr � ı ı -=< o ı ı 



1 6.20 Kutsal ve Şeytani Mizaçlar 

asuririı yonim ö.panrıii 
mü4fıö. janmani janrrumi 

mö.m aprö.pyaiva kaımteya 
tato yö.nty adhamö.m gatim 
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ö.surim- ş e y t a n  i ; yonim- t ü r 1 e r ; ö.panrıiih-kazanan; 
nıüdlıiiJ:ı-ahmak; janmani jannıani-birbiri ardına doğumlarla; 
nıö.nı-Bana; aprö.pya-ulaşamadan; eva-kesinlikle; kaunteya-Ey 
Kunti 'nin oğlu ;  tatalı-sonradan; yö.nti-git ;  adhamö.nı-lanetli; 
gatinı-hedef. 

CEVİRİ 
Şeytani yaşam türleri arası�da sürekli olarak doğan bu kişiler 
Bana asla yaklaşamazlar, Ey Kunti'nin oğlu. Bunlar yavaş yavaş 
en iğrenç var oluş durumlarına batarlar. 

ACIKLAMA 
Tanrı ,  en insaflı kişi olarak bilinir, fakat burada belirttiği gibi, şeytani 
kişilere asla insaf göstermez. Şeytani kişilerin, her yaşamlarında benzeri 
şeytani rahimlere yerleşt iri ldiğini ve Yüce Tanrının insafını 
kazanamadıkları ve gitgide daha düşük yaşam suretlerinde dünyaya 
gelerek kedi ,  köpek ,  domuz gibi vücutlar edindikleri burada acıkça 
belirti lmektedir. Bu gibi şeytani kişilerin, sonraki yaşamlarında da 
Tanrının insafına layık olma şansları olmadığı burada acıkca 
belirtilmektedir. Vedalar'da da belirtildiğine göre, bu gibi kişiler, düşük 
yaşam suretlerine yavaş yavaş batarak köpek ve domuz gibi suretlerde 
dünyaya gelirler. Tanrının bu şeytani kişilere insaf göstermemesinden 
dolayı Onun en insaflı kişi olup olmadığını tartışanlar cıkabilir. Buna 
cevap olarak, Tanrının hickimseden nefret etmediğini Vedanta
sütra'dan bulabiliriz. Asuraların, yani şeytanların, en düşük yaşam 
suretlerine yerleştirilmesi asl ında Onun insafından başka birsey 
değildir. Asuralar, bazen Yüce Tanrı tarafından öldürü lürler, fakat 
bu öldürülüş aslinda onların yararınadır, cünkü Yedik literatürde 
bel irt i ld iğine göre , Yüce Tanrı tarafından öldürü len herkes 
özgürlüğüne kavuşur. Ravana , Kamsa, Hiraı::ı.yakasipu gibi şeytanları 
öldürmek üzere Tanrının dünyaya enkame oluşunun hikayeleri 
tarihte mevcuttur. Bu bakımdan, eğer bu şeytanlar Tanrı tarafından 
öldürülecek kadar talihli iseler, Tanrı bu şeytanlara da insaf gösteriyor 
demektir. 
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tri-vidham narakasyedaıiı 
dvaraıiı nlisanam iitmanalı 

kamnh krodhas tatha lobhas 
tas1�1ı'id erat trayaıiı tyajet 

tri-vidham- ü c  c e ş i d i n ;  nara kasya-c ehenne m i n ;  idam-bu ; 
dvliram-k a p ı ;  nlisaıwm-tahr i p  e d i c i ;  atnuınnh-benliğin; 
kamalı- ş e h v e t ;  krodhah- ö fk e ;  ratha-o l d u ğ u  k ad a r ;  
/obhah-acgöz lü lü k ;  tasmiit-öyl eyse ; erat-bunlar ;  tra)•am-üc; 
tyajet-kişi b ı rakmal ı .  

CEVİR İ  
Hırs ( şehvet ) ,  öfke ve acgöziülük cehenneme acılan ü c  kapıdır. 
Bunlar ruhu alcalttığı icin aklı başında olan herkes bunlardan 
vazgecmelidir. 

AClKLAMA 
Burada şeytani yaşamın baslangıcı anlatı lmaktadır .  Kişi ,  hırs ını  ve 
şehvetini  tatmin etmek isteyip te bunu başaramayınca öfkelenir ve 
ac göz l üleş ir .  Şeytani yaşam suretlerine düşmek istemiyen aklı  
başındaki kişiler bu üc düşmandan vazgecmelidir, çünkü bunlar benliği 
öy les ine  ö ldürür  k i ,  k iş inin bu madd i kapandan kurtu lması 
imkansızlaşır. 
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etair vimuktalı kaımteya 
tamo-dvarais triblıir naralı 

iicaraty iitrnanah sreyas 
raw yari pariim gatim 

etai/ı-bunlardan; � 1imııktah-özgür olmak; kaunteya-Ey Kunt i 'nin 
oğl u ;  tanwh-dvarnih-c eha letin kap ı lar ın d a n ;  triblıih-lic ceş i t ;  
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narah-şahıs; iicarnti-uygular; atrrıanah-benlik için; sreyah-takdis; 
tatah-sonradan; yari-gider; param-yüceye; gatim-hedef. 

CEVİRİ 
Ey Kunti'nin oğlu, cehenneniin bu üc kapısından kaçıp kurtulan 
kişi, benlik idraki ile ilgili hareketlerde bulunarak yavaş yavaş 
yüce hedefe ulaşır. 

ACIKLAMA 
Hırs (şehvet ) ,  öfke ve acgözlüiük (tamah) olmak üzere, herkes insan 
yaşamının bu üç düşmanına karşı cok dikkatli olmalıdır. Kişi, hırstan, 
öfkeden, acgözlülükten kurtuldukça yaşantısı arınır. Ve bundan sonra, 
Vedik literatüründe belirtilen şart ve kuralları izleyebilir. Kişi , insan 
yaşamını ıslah edici i lke leri izleyerek yavaş yavaş manevi idrak 
platformuna yükselebil ir. Kişi, eğer bu uygulama ile kendisini Krş11a 
şuuru platformuna yükse ltecek kadar talihli ise, o kişinin başarıya 
ulaşması garantidir. Kişiyi arınma safhasına yükselten etki ve tepkiler 
Vedik l i teratüründe bel irlenmistir. Bütün is; hırs, öfke ve ac 
gözlülükten vazgeçmektir. Kişi bu yöntemle bilgi. sahibi olarak benlik 
idrakindeki en yüksek konuma ulaşabilir ve bu benlik idraki adanmış 
hizmet i le mükemmel l iğe u laşır. Adanmış hizmette bulunan 
koşul lanmış ruhların özgürlüklerine kavuşacakları garantidir. Bu 
bakımdan, Yedik sisteme göre, kast sistemi ve ruhsal düzen sistemini 
oluşturan dört yaşam durumu belirlenmiştir. Toplumdaki farklı kastlar, 
veya sınıflar için belirlenmiş olan çeşitli şart ve kurallar vardır, ve 
kişi eğer bunları izleyebil irse manevi idrakin en yüksek platformuna 
kendiliğinden yükselir. Ve şüphesiz özgür olur. 

23 
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yah siistra-vidhim utsrjya 
vartate kiima-kiiratah 

na sa siddhim avapnoti 
na sukham na pararn gatim 

yah-her kim; sastra-vidhim-kutsal metinlerde belirti len sart ve 
kural lar; utsrjya-bırakmak; vartate-kalır; kiima-karatah-hırs i le 
kapris l i  b i r  şeki lde hareket etmek; na-as la ;  sah-kişi; 
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siddhim- m ü k e m  m e l  1 i k ;  avapnoci- u 1 a ş ı r ;  na--asla; 
sukham-mutlu luk ; na-asla; param-yüce ;  gatim-mükemmellik 
mertebesi .  

CEVİRİ 
Manevi öğretilere boşverip ke�di kaprislerine göre hareket edenler, 
ne mükemmelliğe, ne de yüce hedefe ulasabilirler. 

ACIKLAMA 
Daha önce de anlatı ldığı gibi, sastra-vidhi, yani sastra emirleri insan 
toplumundaki furklı kastlara ve sınıflara verilmiştir. Bu sart ve kuralları 
herkes izlemelidir . Kişi , eğer bunları izlemez ve kend i hırsına, ac 
gözlülüğüne ve arzularına göre kaprisle hareket ederse yaşamda 
mükemmell iğe asla u laşamaz. Birbaşka deyişle, kişi bütün bunları 
teorik olarak bilebilir, fakat kişi bun�arı kendi yaşamına uygulamazsa 
insanların içindeki en alçak kişidir. insan suretindeki yaşamda, canlı 
varlığın, aklı başında olması ve yaşamını en üst platforma yükseltmesi 
için belirlenmiş olan kuralları izlem;:si gerekir, fakat kişi eğer bunları 
izlemezse o zaman kendisini alçaltır. Fakat, kişi eğer şart ve kuralları 
ve ahlak prens iplerini izleyip de sonunda Yüce Tanrıyı anlama 
seviyesine u laşamazsa o zaman bütün bilgisi yozlaşır. Tanrının varlığını 
kabul etse bile, eğer Tanrıya hizmet etmekle meşgul olmazsa o zaman 
bütün gayreti boşa gider. Bu bakımdan, kişi kendisini yavaş yavaş 
Krşl).a şuuru ve adanmış hizmet platformuna yükseltmelidir; kişi ancak 
bu yolla en yüce mükemmellik durumuna yükselebilir. 

Burada kullanılan kama-karatah sözcüğü çok önemlidir. Kuralları, 
bilerek ihlal eden kişi hırsına uyuyor demektir. Kişi, yasak olduğunu 
bilmesine rağmen yine de o hareketi yapıyorsa kaprisle hareket ediyor 
demektir. Neyin yapılması gerektiğini bilmesine rağmen yapmıyorsa 
da kaprisle hareket ediyor demektir. Bu gibi kişi ler Yüce Tanrı 
tarafından laneçlenirler. Bu kişi ler insan yaşamındaki mükemmell iğe 
u laşamazlar .  i nsan yaşamının amac ı k iş in in var oluşunu 
arıtabi lmesidir; bu bakımdan, şart ve kuralları izlemiyenler, kendilerini 
ne arıtabi lirler, ne de gercek mutluluk mertebesine yükselebilirler. 

24 
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tasmac castram pramanariı te 
karyakarya-vyavasthitau 

jiüitva Slistra-vidhö.noktariı 
karma kartum iharhasi 
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tasmlit-öyleyse ;  slistram-kutsa l  metinl er ;  pramanam--delil; 
te-senin ;  karya-görev ;  akarya-ve yasaklanmış faa l iyet ler ;  
vyavasthitau-belirlemekte; jiüitvii-bilerek; slistra-kutsal metinlerin; 
vidhö.na-şart ve kurallar; uktam-ilan edildiği gibi; karma-calışma; 
kartum-yap; iha-bu dünyada; arhasi-yapmal ısın. 

CEVİRİ 
Kişi , kutsal metinlerin ıslah edici kurallarına göre neyin görev 
olduğunu ve neyin görev olmadığını anlamalıdır. Ve bu gibi şart 
ve kuralların bil incinde olarak hareket edip yavaş yavaş 
yücelmelidir. 

ACIKLAMA 
Onbeşinci Bölümde belirtildiği gibi, Vedalar'ın belirlemiş olduğu bütün 
şart ve kurallar Krşı:ıa'yı bilmek icindir. Kişi, eğer Bagavad-gita aracılığı 
ile Krşı:ıa'yı anlar ve Krşı:ıa şuuru ile kendisini adanmış hizmetle 
meşgul ederse o zaman Vedik literatürü tarafından sunulan bi lginin 
mükemmell iğine ulaşır. Rab Çaitanya Mahaprabhu bu yöntemi çok 
kolaylaştırmıştır. O, insanlardan sadece Hare Krşr:ıa, Hare Krşr:ıa, 
Krşı:ıa Krşna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare'yi zikretmelerini ve Tanrıya adanmış hizmetle meşgul 
olmalarını ve Tanrıya sunulmuş yiyecek art ıklarını yemelerini 
istemiştir. Bütün bu adanmış faal iyetlerle meşgul olan kişi , bütün 
Vedik literatürü öğrenmiş sayılır. Bu kişi mükemmel sonuca ulaşmıştır. 
Tabii ki , Krşr:ıa şuurunda olmayan ve adanmış hizmette bulunmayan 
sıradan beşerlerin neyi yapıp neyi yapmayacakları da Vedik öğreti ler 
tarafından bel irlenir. Kişi, bu öğretilere karşı cıkmaksızın istenil�nleri 
yerine getirmelidir. Buna, sastra ilkelerini iz lemek denir. Sastra, 
koşu l lanmış ruhta görülen dört başl ıca kusurdan özgürdür. 
Koşu llanmış ruhta görü len bu dört kusur; mükemmel olmayan 
duyulara sahip olması, hile yapmaya eğilimli olması, hata yapacağının 
kesin olması, ve yanılacağının kesin olmasıdır. Kosullanmış yasamdaki 
bu dört başl ıca kusur, kişinin şart ve kura l lar koyabi lecek 
mükemmellikte olmadığını gösterir. Bu bakımdan, bu kusurlardan 
arıtılmış olan slistranın şart ve kuralları, bütün büyük bilgeler, acaryalar 
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ve büyük ruhlar tarafından olduğu gibi kabul edilir. 
Hindistan'da bircok manevi anlayış gurupları vardır ve bunlar, 

genel olarak şahsiyetçiler ve gayrişahsiyetç iler olmak üzere ikiye 
ayrıl ırlar. Fakat ,  her iki gurup ta yaşamlarını Yedik i lkelere göre 
düzenler. Kutsal metinlerde belirti lmiş olan ilkeleri izlemeyen kişi 
mükemmel l ik mertebesine yükse lemez. Bu bakımdan, sastraların 
maksadını anlayan kişi talihli kişi olarak görülür. 

insan toplumunda, Tanrının Yüce Şahsını anlamak için 
9elirlenmiş ilkelere karşı antipati duymak yoldan çıkmaya sebep olur. 
lnsan yaşamında işlenen en büyük kusur budur. Ve bundan dolayı, 
Tanrının Yüce Şahsının enerj isi olan maya, üclü dert suretinde bizi 
sürekli olarak rahatsız eder. Yüce Tanrıyı anlama kapısı acı lmadan 
önce kişi, kendisini en azından erdem haline yükseltmelidir. Kendisini 
erdem halinin standartlarına yükseltemiyen kişi şeytani yaşama 
sebebiyet veren cehalet ve ihtiras hal lerinde kalır. Cehalet ve ihtiras 
halinde olanlar, kutsal metinlerle, kutsal insanlarla ve Tanrının Yüce 
Şahsının anlaşılmasını sağlayan yöntemlerle alay ederler. Manevi 
öğretmenin öğretilerine itaat etmezler ve kutsal metinlerin ıslah edici 
kurallarını umursamazlar. Adanmış hizmetin hikmetlerini duymuş 
olmalarına rağmen ada�mış hizmete cezbolmazlar. Ve böylece kendi 
yöntemlerini üretirler. lşte insan toplumunu şeytani yaşam tarzlarına 
sürükleyen kusurlardan bazıları bunlardır. Fakat, kişi eğer müridini 
yüce bir yola yöneltebilen deha sahibi bir mürşidin rehberliği altına 
girerse o zaman yaşamda başarıl ı  olur. 

Kutsal ve Şeytani Doğalar konusunda Srimad Bagavad-gita'nın 
Onaltmcı Bölüm Baktivedanta Acıklamalan burada sona ermiştir. 
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arjıma uvaca 
)'e sö.stra-vidhim utsrjya 

yajante sraddhayö.nvitiih 
tesaın nischö. tu ka krsna 

"sattva� aho rajas 'canwh 

arjunah uvö.ca-Arjuna şöyle dedi ; ye-Dlanlar; siistra-vidhim-kutsal 
metinlerde belirtilmiş olan ıslah edici kural lar; wsrjya-bırakmak; 
yajante-ibade t ;  sraddhaya-tam iman ; anvitö.h-sahiplenmiş; 
teşiim-onların; nişthö.-lman; tu-fakat ; ka-ne; krşna-Ey Krşı�a; 
sattvam-erdemde; aho-veya başka ; rajah-ihtirasta ; tamah-ve 
cehalette. 

CEVİRİ 
Arjuna sordu: Ey Krşna, kutsal metinlerde belirtilmiş olan ilkeleri 
izlemeyip kendi akıllarına göre ibadet edenler ne durumdadır? 
Bunlar erdem h alindemidir ,  yoksa ihtiras veya cehalet  
halindemidir? 

AClKLAMA 
Dördüncü Bölümün otuzdokuz.uncu maddesinde belirti ldiği gibi, belli 
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bir ibadete inanan kiş i ler yavaş yavaş bilgi seviyesine yükselerek barıs 
ve refahın en yüksek mükemmel l ik seviyes ine ulaşırlar. Ona ltıncı 
Bölümde u laşı lan sonuca göre ise, kutsal metinler tarafından belirtilmiş 
olan i lkeleri izlemiyenlere asura, yani şeytan denir ve bu kutsal öğretileri 
iz leyenlere deva, yani  yarıtanrı denir .  Fakat ,  eğer bir is i ,  kutsal 
öğreti lerde bahsi gecmeyen baz ı kural ları inanda izlerse durumu ne 
o lur ? l ş t e ,  Arj una 'n ın bu şüphesi burada Krsna tarafından 
gideri lmektedir. Bir insana Tanrı s ıfatı vererek ona iman edip ibadet 
edenler erdemdemidir, ihtirastamıdır, yoksa cehalettemidir? Bu gibi 
kişiler yaşamda mükemmelliğe ulaşabilirler mi? Bunların gercek bilgiye 
u laşmalar ı  ve kend i l er ini  en yüce mükemmel l ik mertebesine 
yükseltmeleri mümkünmüdür? Kutsal metinlerde belirtilmiş olan san 
ve k u ra l l a r ı  i z l emiyerek başka b i rşeye iman eden ve i lahlara,  
yarıt anrı lara ve insanlara ibadet edenler bu gayretlerinde başarıya 
ulaşırlar mı ? Arjuna, Krşna'ya bu soruları yöneltmektedir. 
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sri-bagavan uvaca 
tri-vidha bavati sraddha 

dehinariı sa svabhava-ja 
sattviki rajasi caiva 

tamasi ceti tam srnu 

sri-bagavan uvaca-Tanrının Yüce Şahsı şöyle ded i ;  cri-vidha-üc 
cesidin; bavati----olur;  srnddha-!man; dehinam-vücutlanmıs olanın; 
sa-· o ;  sva-bava-ja-maddi doğanın bu hal ine göre ; siittviki�rdem 
h a l inde ; rCijasi-i h t i ras  h a l ind e ;  ca-d e - d a ;  eva-kesinlikle; 
tCimasi-cehalet halinde;  ca-ve; iti-böylece; tlim-o; srnu-Benden 
duy. 

CEVİRİ 
Tanrının Yüce Şahsı şöyle dedi: Koşullanmış ruhun edindiği doğa 
haline göre; erdem, ihtiras ve cehalet hallerinde olmak üzere kişi 
üc ceşit imandan birine sahip olabilir. Simdi bunları dinle. 
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ACIKLAMA 
Kutsal metinler tarafından belirtilmis sart ve kuralları bilmelerine 

rağmen tembellik, veya gevşeklik nederliyle bu şart ve kuralları izlemeyi 
bırakanlar, maddi doğanın halleri tarafından yönetilirler. Erdem, 
ihtiras ve cehalet hallerinde yapmış oldukları geçmiş faaliyetlerine 
göre bell i niteliklerde bir mizaç edinirler. Canlı varlık ile doğa 
hallerinin birlikteliği çok uzun bir zamandan beri sürmektedir. Canlı 
varlık, maddi doğa ile bağlantıl ı olduğu için maddi haller ile olan 
beraberlik durumuna göre ceşitli akıl yapıları edinir. Fakat, kişi eğer 
deha sahib i  bir manevi öğretmenin rehberliği altına girerek onun 
şart ve kurallarına uyarsa mizacı değişebilir. Kiş i ,  cehalet halinden 
erdem haline, veya ihtiras hal inden erdem haline yavaş yavaş 
yükselebilir. Buradan ç ıkartacağımız s'onuca gel ince, bel l i  bir doğa 
hal ine a i t  o lan kör bir inanç kişiyi mükümmellik seviyesine 
yükseltemez. Kişi ,  zekası ile ve deha sahibi bir mürşidin yardımı i le 
herşeyi d ikkatlice ele almalıdır. Böylece daha yüksek doğa hallerine 
yükselebilir. 
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sattviinurüpa sarvasya 
S'raddha bavati bharata 

sraddha-mayo 'yam puruşo 
yo yac-chraddlıah sa eva sah 

sattva-anurüpii-var oluş durumuna göre ;  sarvasya-herkesin; 
5'raddhii-1man; bavati-olur ;  bharata-Ey Bharata 'nın oğlu ; 
5'raddhii-1man; mayaJ:ı-dolu ;  ayam-bu ; puruşah-canlı varlık; 
yah-kim; yat-hangisinin olması; sraddhah-tman; sah-böylece; 
eva-kesinlikle; sah-kişi . 

CEVİRİ 
Ey Bharata'nın oğlu;  kişi, çeŞitli doğa halleri altında var oluşuna 
göre belli tiplerde inançlar geliştirir. Canlı varlık, etkisi altında 
bulunduğu doğa haline göre belli bir inançtan yanadır. 
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ACIKLAMA 
İnsanlar, her ne olurlarsa olsui-ılar belli bir inanca sahiplerdir. Fakat, 
etkisi altında bulundukları doğa hallerine göre inandan erdemli, 
ihtiras l ı ,  veya cahildir. Kişi, böylece sahip olduğu belli bir inanca 
göre belli kişilerle beraber olur. Fakat ası l gercek, Onbeşinci Bölümde 
belirti ldiği gibi, her canlının Yüce Tanrının öz parcası olmasıdır. Bu 
bakımdan, kişi özgün olarak bütün doğa hallerine aşkındır. Fakat, 
Tanrının Yüce Şahsı i le olan ilişkisini unutarak koşullanmış yaşamda 
maddi doğa ile ilişki kuran bir ruh, maddi doğanın ceşitli halleri ile 
olan ilişkisine göre kendi konumunu yaratır. Bunun sonucunda ortaya 
cıkan suni bir inanc ve yaşam sadece maddidir. Kişi, belli bir izlenim, 
veya bel l i  bir yaşam kavramı tarafından yöneti lmekle beraber 
nirgur:uzdır, yani aşkındır. Bu bakımdan kişi, Yüce Tanrı i le olan 
akrabalığını yeniden kazanmak için üzerindeki pislik birikiminden 
arınmalıdır. Korkusuzca geri dönmek icin izlenecek yegane yol budur 
ve bu yol Krşı:ıa şuurudur. Kişi, eğer Krşna şuuruna ulaşırsa, o zaman 
bu yolun kişiyi mükemmelliğe ulaştıracağı garanti olur. Kişi, eğer bu 
benlik idraki yoluna girmezse, o zaman kesinlikle doğa hal lerinin 
etkisi altında kalır. 

Bu dörtl9kte kul lanı lmış olan 5raddhii, yani '"iman" sözcüğü cok 
önemlidir. Sraddlıii, yani " iman" özgün olarak erdem halinden cıkar. 
Kişi, bir yarıtanrıya, veya yaratı lmış bir tanrıya, veya bazı hurafelere 
inanabilir. Kişinin güçlü inancı maddi erdemin çalışması ile üretilir. 
Fakat, maddi yaşamda hiçbir çalışma tamamen arınrnamıştır. Karışıktır. 
Saf bir erdem halinde değildir. Saf erdem aşkındır. Kişi, arınmış bir 
erdem ile Tanrının Yüce Şahsının gerçek doğasını anlıyabilir. Kişinin 
inancı tamamen arınmıs bir erdem halinde olmadıkca, o inanc maddi 
doğanın herhangibir hali tarafından kirletilmeye hed.ef olur. Ki.denmiş 
doğa halleri kalbe yayılır. Bu bakımdan, kişinin inancı, maddi doğanın 
belli bir hali i le ilişk i içerisinde olan kalbinin konumuna göre oluşur. 
Eğer kişinin kalbi erdem halinde ise inancının da erdem halinde 
olduğu bi linmelidir. Kalbi eğer ihtiras halinde ise inancı da ihtiras 
halindedir. Ve kalbi eğer karanlık halinde ise, yanılgı icerisinde olan 
bu kişinin inancı da kirlidir. Böylece bu dünyada ceşitli inanc tipleri 
oluşmuş ve bu çeşitli inanç tiplerine göre çeşitli dinler ortaya cıkmıştır. 
Dini inancın gerçek ilkesi saf erdem içindedir, fakat kalp lekeli olduğu 
için farklı tiplerde dini ilkeler ortaya çıkmış ve böylece oluşan ceşitli 
inançlara göre çeşitli ibadet şekilleri oluşmuştur. 
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yajante satwika devan 
yakŞ!Hakşlirilsi rajasal). 

pretan büta-garyiiriıS canye 
yajante tlimasajanJh 
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yajante- i b a d e  t ;  sattvikah-e rde m  h a l i nd e  o l a n l a r ;  
devan-yarıtanrılar; yakşa-rakşfüiısi-şeytanlar; raj�-ihtiras 
halinde olanlar; pretan--ölülerin ruhları; büta-garyiin-hayaletler; 
ca-ve; an-ye-diğerleri; yajante-ibadet; tamasaJ:ı-cehalet halinde; 
jana}:ı-halk . 

CEVİRİ 
Erdem halindekiler yarıtanrıiara, ihtiras halindekiler şeytanlara 
ve cehalet halindekiler hayaletlere ve ruhlara taparlar. 

ACIKLAMA 
Tanrının Yüce Şahsı, harici ·faaliyetlerine göre, çeşitli tiplerdeki 
ibadetleri izleyenleri bu maddede anlatmaktadır. Kutsal metinlerin 
öğretilerine göre, sadece Tanrının Yüce Şahsı ibadet edilmeye layıktır, 
fakat Tanrıya pek bir inanç duymayanlar, veya kutsal metinlerin 
öğretilerine sadık kalmayanlar, maddi doğanın halleri içerisinde 
bulundukları belli durumlara göre çeşitli nesnelere taparlar. Erdem 
halinde olanl<!_r genellikle yarıtanrılara taparlar. Bu yarıtanrılar; 
Brahma, Siva, lndra, Candra ve güneş tanrısı gibi diğerlerini kapsar. 
Çeşitli yarıtanrılar vardır. Erdem halinde olanlar belli bir maksatla 
belli bir yarıtanrıya taP.arlar. Ay�ı şekilde, ihtiras halinde olanlar 
şeytanlara taparlar. Orneğin, ikinc i  Dünya Savaşı s ı rasında 
karaborsadan büyük para kazananlar Hitler'e tapmakta idiler. Aynı 
şekilde, ihtiras ve cehalet halinde olanlar, genellikle güçlü bir insanı 
Tanrı olarak görürler. Bunlar, herhangibir kişiye Tanrı diye ibadet 
edilebileceğini ve bu ibadetten de aynı faydanın sağlanabileceğini 
zannederler. 

Burada açıkça belirtildiği gibi, ihtiras halinde olanlar bazı tanrılar 
yaratırlar ve cehaletin karanlığı içerisinde olanlar da ölü ruhlara 
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taparlar. Bazen, ölü bir adamın mezarına tapınanları görürüz. Cinsel 
hizme t  te karanlık hal ine a i ttir. Aynı şekilde , H indistan'ın uzak 
köylerinde hayaletlere tapanlar vardır. Bazen, bazı alt s ınıf halkın 
ormana g iderek içe risinde hayalet bulunduğu sandıkları bir ağaca 
taptıkları ve ona hediyeler ve kurbanlar sundukları görülür. Bu tipteki 
tapınmalar Tanrı ibadeti d�ğildir. T aruı ibadeti, saf erdemin aşkınlığına 
sahip kişilere mahsustur. Snmad-Bagavatam (4.3 .23 ) bu konuda şöyle 
der: sattvariı vi.Suddham vasudeva-sabditam: "Kisi saf erdem durumuna 
ulaşınca Vasudeva'ya i badet eder . "  Bu de�ektir ki, maddi doğa 
hallerinden tamamen arınmıs olanlar ve askın konumda bulunanlar 
Tanımın Yüce Sahsına ibadet ederler. 

. 

Gayrişahsiyeİ:çilerin erdem halinde olmaları gerekir ve onlar bes 
çeşit yarıtaruıya taparlar. Onlar, felsefileştiri lmiş Vişı:ı.u olarak bilinen 
gayrişahsi Vişı:ı.u 'nun maddi  dünyadaki suretine taparlar. Vişı:ı.u , 
Tanrının Yüce Şahsının yayılımdır, fakat gayrişahsiyetçiler nihai 
olarak Tanrının Yüce Sahsına inanmadıkları ic in Visnu suretinin 
gayrişahsi Brahman'ın bir başka hali olduğunu sanırlar; �ynı şekilde , 
Rab Brahma'yı iht irasın maddi halinin gayrisahsi suret i  olarak 
düşünürler. Böylece, beş çeşit tanrıyı ibadete layık görürler, fakat asıl 
hakikati gayrişahsi Brahman olarak kabul ettikleri için nihai sonda 
yer alan bütün ibadete layık nesneleri dışlarlar. Sonuç olarak, doğanın 
maddi hallerinin farkl ı  nitelikleri aşkın doğada bulunan kişilerle ilisk i 
kurularak arıtılabilir. 

5 -6 
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ruastra-vihitariı gorariı 
tapyante ye tapo janiih 

dambaluıiıkara-sariıyuktö.h 
kama-raga-baL:üwitah 

karşayanta� farira-sthariı 
büta-gramam acetasa� 

miiriı caivantah sarira-stlıariı 
tan t.Jiddhy iisura-niScayan 
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a5Q.stra-kutsal met inlerde o lmayan; vihitam-yöneltilmiş; 
goram-diğerleri için zarar l ı ;  tapyante-geçmek; ye-olanlar; 
�-çileler; janiilJ,-şahıslar; dambha-gururla; aluıiıka.ra-ve 
benci l l ikle; sariıyukıal).-meşgul ;  kama-şehve t in ;  raga-ve 
bağımlıl ığın; bala-gücüyle; anvita�-tahrik; karşay�-eziyet; 
sarira,stham-vücut içeris inde bulunan; büta,grmnam-maddi 
unsurların kombinasyonu; ace�-yanlış yönlendirilmiş bir akıla 
sah ip  o l mak ;  marn-Be n i ;  ca-de ,da;  eııa-kesinlikle; 
�-içeris inde; 5arira,stham-vücut içeris inde ; tan-onlara; 
viM.hi-anla; asura,niscayan--şeytanlar. 

CEVİRİ 
Kutsal metinlerde tavsiye edilmeyen zor çilelere ve kefaretlere 
katlananlar ve bunu gurur ve bencillikle yapanlar, hırs ve 
bağımlılığın tahrikine kapılanlar, budala olanlar ve vücutlarının 
l!laddi unsurlarına olduğu k adar kendi kalplerinde bulunan 
Ustünruha da işkence edenler şeytan olarak bilinirler. 

ACIKLAMA 
Kutsal öğretilerde bahsedilmeyen bazı çile ve kefaret biçimleri icat 
edenler vardır. Buna örnek olarak, politik bakımdan terfi etmek 
amacı ile oruç tutanları gösterebiliriz. Kutsal metinler, herhangibir 
toplumsal ve politik bir amaç için değil, fakat manevi gelişme amacı 
ile oruç tutmayı tavsiye eder. Bundan başka bir amaçla kendilerini 
çileye sokanlar, Bagavad,gita'ya göre şeytani kişilerdir. Bunların 
yaptıkları, kutsal öğretilere aykırıdır ve toplum genelinde hiçbir fayda 
getirmez. Aslında bunlar, bazı maddi zenginliklere ulaşmak amacıyla 
gurur, sahte nefis, hırs ve bağımlıl ıkla hareket ederler. Bu gibi 
faaliyetler, sadece vücudu oluşturan unsurları rahatsız etmekle 
kalmayıp, aynı zamanda vücut içerisinde yaşıyan Tanrının Yüce 
Şahsını da rahatsız eder. Herhangibir politik amaçla yapılan otorite 
dışı oruç ve kefaretler diğerlerini de rahatsız eder. &ı gibi şeylerin 
Vedik literatüründe yeri yoktur. Şeytani kişiler, düşmanlarını veya 
diğer partileri bu yolla kendi arzularına alet edebileceklerini sanırlar, 
fakat bazen de tuttukları ölüm oruçlarında ölürler. &ı gibi hareketler 
Tanrının Yüce Şahsı tarafından onaylanmaz, ve Onun dediğine göre, 
bu gibi faaliyetlerle meşgul olanlar şeytani kişilerdir. &ı gibi faaliyetler 
Tanrının Yüce Şahsına hakaret niteliği taşır, çünkü bunlar kutsal 
öğretilere aykırı faaliyetlerdir. Bununla ilgili olarak burada kullanılmış 
olan ace� sözcüğü çok önemlidir. Normal bir akıla sahip olanların 
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kutsal öğretilere uymaları gerekir. Bu konumda olmayanlar kutsal 
metinleri ihmal ve ihlal ederler ve kendi icat ettikleri cile ve kefaretleri 
uygularlar. Bir önceki bölümde anlatı ldığı gibi, kişi; bu gibi şeytani 
kişilerin sonların ı  daima hatırlamalıdır. Tanrı , bu gibi kişileri tekrar 
tekrar şeytani rahimlerde doğarak dünyaya gelmeye zorlar. Sonuç 
olarak bunlar, Tanrının Yüce Sahsı ile olan akrabalıklarını bilmeksizin 
şeytani ilkeler içerisinde çeşitli yaşamlar yaşamaya mahkum olurlar. 
Fakat, bu gibi kişiler eğer kendilerini Yedik hikmete yöneltebilecek 
bir mürşidin rehberliği altına girecek kadar talihli iseler, o zaman bu 
maddi esaretten kurtularak sonunda yüce kazanca ulaşabilirler. 

7 
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ahiiras w api san.1asya 
tri-vidho bavati priyah 

yajfıas tapas tatha diinariı 
teşam bedam imam sn:ıu 

alıiirah-yemek; tu-kesinlikle; api---de-da; san.ıasya-herkesin; tTi
vidfuı�--üç çeşidin; bavari--0rada; priyah-sevgili; yajfıah-fedakarl ık; 
�-çile ;  tathii-de -da; danam-hayır i ş i ;  teşam--0nların; 
bedam-farklılıklar; imam-bu; sn:ıu---<luymak. 

CEVİRİ 
Herkesin tercih ettiği yiyecekler bile maddi doğanın üç haline 
göre üç çeşittir. Aynı şey; fedakarlık, çile ve hayır işleri için de 
geçerlidir. Şimdi bunların arsındaki farkları dinle. 

ACIKLAMA 
Maddi doğa hallerindeki farkl ı ortamlara göre, yemek yemekte ve 
fedakarlık , ç ile ve hayır işlerinde de fedakarlıklar görülür. Bunların 
hepsi aynı seviyede yapılmaz. Hangi hareketin maddi doğanın hangi 
haline ait olduğunu anlayanlar akıllı kişilerdir; her çeşit fedakarl ığın, 
yiyeceğin ve hayır işlerinin aynı seviyede olduğunu zannedenler 
bunların arasındaki farklı l ıkları göremezler ve ahmaktırlar. Kişinin 
mükemmelliğe ulaşabilmesi için istediği herşeyi serbestçe yapabileceği 
fikrini yayan misyonerler vardır. Fakat, bu budala rehberler kutsal 
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metinlerin öğretilerine göre hareket etmemektedirler. Bunlar, bazı 
çıkmaz yollar icat ederek toplumu yanlış yöne sürüklerler. 

8 
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a�,satttıa,baJarogya, 
sukJuı,priti vitıardhaniih 

rasy� snig� sthira hrdya 
ahar� saıtvika,priyah 

a�-yaşam süresi; sattva-var oluş; bala-güç; arogya-sağlık; 
suklıa-mutluluk; priti-ve tatminiye t ;  tıitıardha�-artarak; 
rasy�-sulu;  snigd.hiü).-yağl ı ;  sthir�-dayanıklı ;  hrdy�-kalbi 
memnun edici; ahar�-yiyecek; sattvika--erdem halindeki kişiye; 
fJriy�-lezzetl i. 

CEVİRİ 
Erdem halindekilerin sevdikleri yiyecekler yaşamı uzatır ve arıtır, 
ve kişiye kuvvet, sağlık, mutluluk ve tatminiyet verir. Bu gibi 
yiyecekler; sulu, yağlı, sağlığa yararlı ve kalbi memnun edicidir. 

9 
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kaw,amla,latıaryiity,uşrya, 
tiksna,1W<SlMJidahinah 

ahara �iijasa5yeşto. 
duhJ<ha,5okiimaya,pradiih 

kap,t-acı ;  amla--ekşi; latıaı�a-tuzlu; ati uşrya-çok baharatlı ; 
dkşT:ıa-kes k i n  koku l u ;  rükşa-ku r u ;  tıidahinaJ:ı-yanık; 
ahar�-yiyecekler; rajasasya-ihtiras halindeki kişiye; işçal:ı-lezzetli; 
duhkha-rahatsızlık; soka-dert; amaya-hastalık; pr�-sebep 
olan. 
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CEVİRİ 
Çok acı, ekşi, tuzlu, baharatlı, keskin kokulu, kuru ve yanık 
yiyecekler ihtiras halindekiler tarafından sevilir. Bu gibi yiyecekler, 
rahatsızlık, dert ve hastalığa sebep olurlar. 

1 0  
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yata-yamam gata-rasariı 
püti paryuşitariı ca yat 

ucchişçam api camedhyariı 
bojanariı tamasa-priyam 

yata-yamam-yenilmesinden üç saat önce pişirilmiş olan yiyecek; 
gata-rasam-tats ı z ;  püti-kötü kokulu ;  paryuşitam-bozulmuş; 
ca--de-da ; yat-dan; ucchiştam--diğerleri tarafından yenmiş olan 
yiyecek artıklar ı ;  api--de-da; ca-ve; amedhyam--dokunulmaz; 
bojanam-yemek; tiimasa-karanlık halinde olana; priyam-sevgili . 

CEVİRİ 
Üç saatten fazla bir zaman Önce hazırlandıktan sonra yenilen, 
tatsız, çürümüş ve bozulmuş yiyecekler, artıklar ve iğrenç şeylerden 
yapılmış yiyecekler karanlık halinde olanlar tarafından sevilir. 

ACIKLAMA 
Yiyeceğin amac ı ,  yaşamı uzatmak, aklı arıtmak ve vücuda güç 
katmaktır. Süt ürünleri , şeker, pir inç, buğday, meyveler, sebze ler 
sağlık için en faydalı besinler olarak geçmişin büyük otoriteleri 
tarafından bel irlenmiştir. Bu yiyecekler erdem hal inde olanlar 
tarafından çok sevil i r. Kızarmış mısır ve melas gibi yiyecekler tek 
başlarına çok lezzetli olmasalar bile, sütle veya diğer gıdalarla 
karıştırıldığı zaman lezzetli olurlar. C>olayısıyla bunlar da erdem haline 
aittir. Bütün bu besinler doğal olarak saftır. Bunlar, et ve alkollü içki 
gibi iğrenç şeylerden tamamen ayrı bir konumdadır. Sekizinci maddede 
bahsi geçen yağlı yiyeceklerin, katledilmiş bir hayvanın yağı ile hiçbir 
ilişkisi yoktur. Hayvansal yağ, en güzel gıda olan sütte bolca mevcuttur. 
Süt, tereyağı ,  peynir ve benzeri süt ürünleri suçsuz hayvanları 
öldürmeye gerek bırakmayacak kadar hayvansal yağ ihtiva ederler. 
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Hayvan katliamı sadece zalim bir kafa yapısı yüzünden sürmektedir. 
Gerekli hayvansal yağın uygun bir yolla vücuda kazandırılması süt 
içerek olur. Katliam insanlık dışı bir şeydir. Protein; mercimek, beı.elye, 
buğday, vs. gibi besinlerde bolca mevcuttur. 

Çok acı, çok tuzlu, veya çok baharatlı, veya içine çok fazla kırmızı 
biber katılmış olan ihtiras halin� ait yiyecekler midedeki sümüğü 
azaltarak hastalığa yola açarlar. Ozellikle, taze olmayan yiyecekler 
karanlık, veya cehalet haline aittir. Yenilmesinden üç saat önce 
pişmiş olan bütün yiyecekler {Tanrıya sunulmuş yiyecek pras&lam 
hariç) karanlık haline aittir. Bu gibi kalmış yiyecekler bozulmaya 
basladıkları icin kötü kokarlar ve karanlık haline ait  kisileri 
ce�bederken erdem halinde olanları iğrendirirler. 

· 

Yiyecek artıkları, sadece Yüce Tanrıya sunulmuş olan yemek artıkları 
ise, veya özellikle manevi öğretmen olmak üzere ilk önce kutsal bir 
şahıs tarafından yenilmişse o zaman yenilebilir. Aksi taktirde, yiyecek 
artıkları karanlık haline aittir ve hastalığa yol açar. &ı gibi yiyecekler 
karanlık halindeki kisiler icin cok lezzetli olmakla beraber erdem 
halindekiler bu yiyeceklere dokunmak bile istemezler. En iyi yiyecek, 
Tanrının Yüce Şahsına sunulmuş olan yiyecek artıklarıdır. Yüce Tanrı, 
sebze ve buğdayla hazırlanmış yiyecekleri ve süt ürünlerini, adanmışlık 
ile sunulduğu taktirde kabul edeceğini Bagavad,gıra'da belirtir. Patrariı, 
puşpariı, palariı toyam. Tabii ki adanmışlık ve aşk, Tanrının Yüce 
Şahsı tarafından kabul edilen başlıca şeylerdir. Fakat, pras&lamın 
özel bir şekilde hazırlanmasının gerekliliğinden de bahsedilir. Kutsal 
öğretiler doğrultusunda hazırlanan ve Tanrının Yüce Şahsına sunulan 
yiyecekler uzun bir süre önce pişirilmiş olsa bile yenilebilir, çünkü bu 
yiyecekler aşkındır. Bundan dolayı, yiyeceğin mikroplardan arıtılması 
ve herkes için lezzetli bir hale gelebilmesi için Tanrının Yüce Şahsına 
sunulması gerekir. 
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aphaliikankşibhir yajilo 
w.fhi,dişço ya ijyate 

yaşçavyam eveti manaJ:ı 
samiidhaya sa siitt� 
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aphala-ö.kaiıkşibhi�-sonuç arzulamaktan uzak olanlar tarafından; 
yajfuı�-fedakarl ık ;  vid.hi-diş�-kutsal metinlerin d irektifleri 
doğru ltusunda; y�-hang i ;  ijyate-icra edil ir; yaşfavyam-icra 
ed i lme l id i r ;  eva-kes in l i k le ; iti-böylece ; man�-akıl; 
samadlıaya-sabitleştirmek; sah-o; sam.ıikal_ı--erdem halinde. 

CEVİRİ 
Fedakarl ıkların içerisi nde ; kutsal  metinlerin öğretileri  
doğrultusunda ve sonuçta herhangibir ödül beklemeksizin, sadece 
görev olarak yapılan fedakarlıklar erdem haline aittir. 

ACIKLAMA 
Kişinin belli bir maksatla fedakarlık yapması genel bir eğilimdir, fakat 
burada belirtildiği gibi fedakarlık, sonuç için hiçbir arnı duyulmaksızın 
görev olarak yapılmalıdır. Buna örnek olarak, ibadethanelerde yapılan 
ritüelleri gösterebiliriz. &.ınlar genel olarak bazı maddi çıkarlar sağlamak 
için yapı l ır, fakat bu tür fedakarlıklar erdem hal inde değildir. Kişi, 
kiliseye, camiye, veya tapınağa Tanrının Yüce Şahsına olan saygısını 
sunmak için gitmelidir. Herkes, sadece Tanrıya ibadet etmek için 
tapınağa gitmenin gereksiz olduğunu düşünür. Fakat, çeşitli maddi 
çıkarlar sağlamak amacıyla yapılan ibadet kutsal metinler tarafından 
onaylanmaz. Kişi, sadece Tanrıya saygısını sunmak üzere ibadethaneye 
gitmelidir. Böyle bir ibadet, kiş iyi erdem haline yerleştirir. Tanrının 
Yüce Şahsına saygılar sunmak ve kutsal öğretilere itaat etmek her 
medeni insanın görevidir. 

1 2  
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abhisandhö.ya tu palariı 
dambhartham api caiva yat 

ijyate bharata-5reştha 
tam yajii.ariı viddhi rajasam 

abhisandhö.ya-arzulamak; tu-fakat; palanı-sonuç; dambha-gurur; 
artham-aşkına; api-de-da; ca-ve; em-kesinlikle ;  yat-olan; 
ijyate-icra edilmiş; bharata-5reştJuı-Ey Bharatalar'ın şefi ; tam-o; 
yajii.am-fedakarlık; vid.dhi-bil; rajasam-ihtiras halinde. 
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CEVİRİ 
Fakat, bazı maddi çıkarlar için: veya gururla yapılan fedakarlıkların 
ihtiras haline ait olduğunu bilmelisin, Ey Bharatalar'ın şefi. 

ACIKLAMA 
Fedakarltk ve ritüeller, bazen cennet kralltklara terfi etmek için, veya 
bu dünyada bazt maddi çtkarlar sağlamak için yaptl tr. Bu gibi 
fedakarltklar, veya ritüeller ihtiras haline ait olarak kabul edilirler. 

1 3  
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vidhi-hinam asrstannariı 
mantra-hiruİm adaksinam 

sraddha-virahitariı yajfiariı 
tamasariı paricakşate 

vidhi-hinam-kutsal metinlerin rehberl iği olmaksmn; asrşrız
annam-prasadam dağtttmt olmakstzın; mantra-hlnam-Vedik ilahiler 
zikredilmeks iz in; adakşiryam-rahiplerin hakkt verilmeksizin; 
srad.d.ha-iman; virahitam-stz-süz; yajfuım-fedakarlık (kurban) ; 
tlimasam-cehalet halinde; paricakşate--düşünülür. 

CEVİRİ 
Kutsal metinlerin öğretileri u�ursanmaksızın, prasadam (manevi 
yiyecek) dağıtılmaksızın, Vedik ilahiler söylenmeksizin, rahiplerin 
hakkı verilmeksizin ve inanç duyulmaksızın yapılan fedakarlık, 
cehalet halinde yapılan bir fedakarlık olarak kabul edilir. 

ACIKLAMA 
Çehalet, veya karanltk haline a it inançlar aslında inançstzltkttr. 
insanlar bazen sadece para sahibi olmak için belli bir yantannya 
taparlar ve kutsal öğretileri inkar ederek kazandtklan parayı eğlence 
için harcarlar. Bu gibi dini gösterişler akılltca bir iş olarak kabul 
edilmez. Bu gibi ibadetlerin hepsi karanlık haline aittir ve şeytani bir 
kafa yaplSt ürettikleri için insan toplumuna zararhdır. 
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deva-dvija-gu.nı-prajfuı-
püjanariı .saucam ariavam 

brahmacaryam ahimsa ca 
sarirarit tapa ucyate 
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deva-Yüce Tanrının; dvija-brahmaı:ılar; gu.ru-mancvi öğretmen; 
prajfuı-ve tapılacak kişi ler; püjanam-ibadet; saucam-tcmizlik; 
arjavam-bas it l ik ;  brahmacaryam-bekarl ık;  ahimsa-şiddetsizlik; 
ca--de-da; sariram-vücutla ilgili; tl1Jx0-cile; ucyate--denir. 

CEYİRİ 
Vücutsal çile; Yüce Tanrıya ibadet etmekten; brahm�ara, manevi 
öğretmene, anaya babaya saygı göstermekten; ve temizlik; sadelik; 
kefaret ve şiddetsizlikten ibarettir. 

ACIKLAMA 
Yüce Tanrı, burada çeşitli ç ileleri ve kefaretleri izah etmektedir. İ lk 
olarak vücut tarafından uygulanan çile ve kefaretleri açıklamaktadır. 
Kişi ,  Tanrıya,  yarıtanrılara, mükemmel brahrnaı:ılara ve manevi  
öğretmene, anaya babaya ve  Yedik bilgiye mazhar olmuş herkese 
saygı göstermeli, veya saygı göstermeyi öğrenmel idir. Bu kişilere gereken 
saygı gösterilmelidir. Kişi, iç ve dış bakımdan kendisini temizlemel i  
ve  davranışlarında basi t  olmayı öğrenmel id ir. Kutsal öğre tilerin 
onaylamadığı hiçbirşeyi yapmamalıdır. Evl i l ik hayatı dışında cinsel 
ilişkide bulunmamal ıdır, çünkü kutsal öğretiler cinsel i l işkiye sadece 
evl i l ik hayatı içerisinde izin verirler. Buna bekarlık den ir. Bunlar 
vücutla ilgili olan çile ve kefaretlerdir. 

1 5  
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anudvega-kararit vakyariı 
satyarit priya-hitariı ca yat 
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sv&lhyiiyabhyasana.riı caiva 
viiiı,mayariı tapa ucyate 

anudvega,karam-tahrik etmemek; vakyam-sözler; sat:yam-hakikat 
dolu; priya-sevgil i ;  hitam-faydal ı ;  ca-de,da; yat-hangi; 
sv&llıyifya-Vedik öğrenim; abhyasanam-uygulama; ca--de-Oa; 
eva-kesinlikle; vak,mayam-sesin; �-çile; ucyate--denir. 

CEVİRİ 
Konuşmada kısıtlamaya (çileye) girmek; hakikat dolu, memnun 
edici, faydalı ve diğerlerini tahrik etmeyen sözler söylemekle ve 
düzenli olarak Vedik literatüründen bahsetmekle olur. 

ACIKLAMA 
Kişi, diğerlerinin aklını tahrik etmiyecek bir şekilde konuşmal ıdır. 
Tabii ki, bir öğretmen konuştuğu zaman öğrencilerini eğitmek amacıyla 
hakikati söylemelidir. Fakat, öğretmen eğer öğrencilerinin akıllarını 
tahrik edecekse, öğrencilerinden başka kimseyle konuşmamalıdır. Bu, 
konuşma açısından uygulanan bir kefarettir. Bunun yanısıra, kişi 
saçma sapan konuşmamalıdır. Manevi konular hakkında konuşan 
kişi, kutsal metinler çerçevesi içinde konuşmalı ve söylediği sözleri 
hemen kutsal metinlerin otoritesi ile desteklemelidir. Aynı zamanda, 
yaptığı konuşma kulağa hoş gelmelidir. Kişi, bu gibi öğretmenlerle 
sohbet ederek ve onlardan feyz alarak en yüksek kazanca ulaşır. 
Yedik l iteratürü sınırsız gibidir ve kişi bunu öğrenmelidir. Buna 
konuşma kefareti denir. 
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manaJ:ı,prasadaJ:ı saumyatvariı 
maunam atma,tJinigrahah 

bava,sariı.Suddhir ity etat 
tapo mıinasam ucyate 

manalJ,prasadaJ:ı-akli tatminiyet; saumyatvam--diğerlerine karşı 
ik i  yüzlülük yapmamak; maunam-vakar ;  atına-benliğin; 
vinigrahal).-kontrol; 0000-kişinin mizacı; sariıSuddhi�-arınmak; 
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i ti-böylece; etat-bu; ta{x0--çile; manasam-aklın; ucyate-denir. 

CEVİRİ 
Ve tatminiyet, basitlik, vakar; benlik kontrolü ve kişinin yaşamını 
arıtması akıla ait kısıtlamalardır (çilelerdir) .  

AClKLAMA 
Akılı ç i leye sokmak, akı l ı  d�yu tatmniyetinden koparmakla olur. 
Akıl öyle bir şekilde eğitilmelidir ki daima diğerlerine iyilik etmeyi 
düşünmelidir. Akılı eğitmenin en iyi yolu cidd i ve ağır bir şek ilde 
düşünmekle olur. Kişi , Krşı:ı.a şuurundan hiç sapmamalı ve duyusal 
memnuniyetten uzak durmalıdır. Kişinin yaşamını arıçması ancak 
Krşı:ı.a şuurunda oldukça mümkün olur. Akli tatminiyet, sadece akılı 
duyusal zevkleri düşünmekten al ıkoymakla olur. Duyusal zevk�eri ne 
kadar çok düşünürsek aklımız da o kadar doyumsuz olur. içinde 
bulunduğumuz bu çağda gereks iz yere aklımızı çeşit l i  duyusal 
memnuniyetlerle meşgul ettiğimiz için akl ımızın tatmin olması 
mümkün değildir. En iyi yol, akılın Yedik l iteratürü öğrenimine 
yöneltilmesidir. Puraı:ıa]ar � Mahabharata akılı tatmin edici hikayelerle 
doludur. Kişi bu bilgiden yararlanmalı ve böylece arınmalıdır. Akıl, 
ikiyüzlülük ve hilekarlıktan arıtılarak herkese nasıl iyilik edebileceğini 
düşünür bir hale getirilmelidir. Sessizliğin anlamı, insanın daima 
benlik idrakini düşünmesidir. Krşı:ı.a şuurundaki kişi bu duygu ile 
mükemmel bir sessiz l ik içinde kalabilir. Akılın kontrol edilmesi ise, 
ak ılı duyusal zevklerden koparmakla olur. Kişi i l işki lerinde dürüst 
olmalı ve bu yolla yaşamını arıtmalıdır. Bütün bu nite likler akli 
faaliyetlerle ilgili kısıtlamaları oluşturur. 
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5raddhaya paraya taptariı 
tapas tat tri-vidhariı naraih 

aphaüikiiiıkşibhir yuktaih 
sattvikariı paricakşate 

5raddhaya-lmanla; paraya-aşkın; taptam-ifa edilmiş; ta�--çile;  
tat---0 ; tri-vidlıam-üç çeşidin; narai�-insanlar tarafından; aphala-
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akii�i�-meyve lere arzu duymayan; yuktai�-meşgul; 
satwikam--erdem halinde; paricak.şat.e--denir. 

CEVİRİ 
Maddi çıkarlar beklemeksizin: sadece Yüce Tanrı aşkına aşkın bir 
imanla yapılan bu üçlü çileye, erdem halindeki çile denir. 

1 8  
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satkiira,mfina,pa.jarthariı 
tapo dambhena caiva yat 

kriyate tad iha proktariı 
rajasariı calam adhruvam 

sat,kara-saygı;  miina-onur; pa.ja-ve ibadet; artham-uğruna; 
�-ç ile ;  dambhena-gururla ;  ca--de,da; e va-kesinlikle; 
yat-hangi; kriyate-icra edilmiş; tat-o; iha-bu dünyada; 
proktam-de n i r ;  rajasam-iht i ras ha l inde ; calam-titrek; 
adhruvam--geçici. 

CEVİRİ 
Saygı, şeref ve tapınma kazanmak için gururla yapılan kefaretler, 
ihtiras haline aittir. Bunlar ne kalıcıdır, ne de süreklidir. 

ACIKLAMA 
Bazen, kefaret ve çile diğer insIDiarı cezbetmek ve diğerlerinin saygısını 
kazanmak için yapılır. ihtiras halindeki kişiler, geri plandakilerin 
kendilerine tapmalarını, ayaklarını yıkayıp hediyeler sunmalarını 
sağlarlar. Bu gibi çıkarlar sağlamak için yapılan kefaretler ihtiras haline 
ait olarak kabul edilir. Bunun sonucu geçicidir; belli bir süre için 
geçerlidir, fakat sürekli değildir. 
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mür)ha-graJter:ıiitmano yat 
pil)aya kriyate tapal:ı 

parasyotsadarıartham tıa 
tat tamasam udahrtam 
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mür)ha-ahmak; grahel:uı--gayretle; armana}:ı-kişinin kendi benliği; 
yat-hangi; pı�aya-işkence ederek;  kriyate-icra edi lmiş ;  
ta�-kefa re t ;  parasya-diğerler ine ; utsadana-artham�zülüp 
dağılmaya sebep olma aşkına; w-veya; tat--o; tama.sam-karanlık 
halinde; udahrtam--denir. 

CEVİRİ 
Ahmakçasına, kendisine işke�ce ederek, veya diğerlerini inciterek, 
veya tahrip ederek yapılan bir kefaret cehalet haline aittir. 

ACIKLAMA 
Çileli kefaretler ödeyerek ölürruüzleşip yarıtanrıları öldürmeye kalkan 
Hirar:ıyakasipu gibi şeytani kişiler tarafından yapılan ahmakça 
kefaretler vardır. O, böyle bir güce sahip olabilmek için Brahma'ya 
dua e tmis, fakat sonunda Tanr ının Yüce Sahs ı tarafından 
öldürülmü.ştür. İmkansız olan şeyler için zor kefaretler ödemeye 
kalkmak kesinl ikle cehalet haline aittir. 

20 
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datavyam iti yad danam 
diyate 'nupakarir:ıe 

dese kale ca patre ca 
tad danam samıikam smrtam 

datavyam-vermeye değer; iti-böylece; yat--olan; danam-yardım; 
diyate-yapılmış; anupakarir:ıe-karşıl ık beklemeksizin; de5e-uygun 
bir yerde; kale-uygun bir zamanda; ca--de-da; patre-uygun kişiye ; 
ca-ve ; tat-o; danam-yard ım;  sattvikam-erdem hal inde ; 
smrtam--düşünülür. 
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CEVİRİ 
Karşılık beklemeksizin, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru 
kişiye, bir görev olarak yapılan yardım erdem halindedir. 

ACIKLAMA 
Yedik literatüründe, ruhsal faaİiyetlerle meşgul olanlara hayır yardımı 
yapılması tavsiye edilir. Ayırım yapılmahızın hayır yardımı yapılması 
tavsiye edilmez. Ruhsal mükemmellik daima tercih edilir. Bu 
bakımdan, hayır işinin hac yerinde ve Ay veya Güneş tutulmaları 
sırasında, veya ay sonunda, brahmaı:ıJara, veya Vai.şnavalara (adanmış 
kullara} ,  veya tapınaklara yapılması gerekir. Bu yardımlar karşılık 
beklenmeden yapılmalıdır. Bazen şevkat duygusu nedeniyle fakirlere 
sadaka verilir, fakat eğer yardım edilen kişi o yardıma layık değilse, 
yardımı yapan kişi yaptığı yardımdan manevi bir fayda göremez. 
Birbaşka deyişle, ayırım yapılmaksızın yapılan hayır işi Yedik 
literatüründe tavsiye edilmez. 
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yat tu pratyupakararthariı 
palam Uddisya va pu� 

diyate ca parikliştam 
tad danam rajasariı smrtam 

yat-olan; tu-fakat; prati,upakara,artham-karşıl ık almak için; 
palam-sonuç ;  uddi5ya-arzulamak; w-veya; punoh-tekrar; 
diyate-verilmiş;  ca-de ,da;  pariklişttzm-gönülsüzce ; tat--o; 
danam-yardım; rajasam-ihtiras halinde; smrtam--olduğu anlaşılır. 

CEVİRİ 
Fakat, karşılık beklenerek, veya meyvesel bir sonuç arzulanarak, 
veya gönülsüzce yapılan hayır işi ihtiras haline aittir. 

ACIKLAMA 
Hayır işleri, bazen cennet kr�ll ıklara yükselmek için ve bazen de 
büyük zorluklarla ve yaptıktan sonra pişmanlık duyularak, "Neden 
paramı bu yolda harcıyorum?" sorusu sorularak yapılır. Yardım, bazen 
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de mecburiyet altında yapılır. Bu gibi yardımlar ihtiras halinde yapılmış 
sayılır. 

Duyu tatminiyet ine yönelik kuruluşlara yapılan birçok yardımlar 
vardır. Bu gibi yardımlar Yedik l iteratürü tarafından onaylanmaz. 
Sadece erdem halinde yapılan yardımlar tavsiye edilir. 

22 
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adesa-kale yad danam 
apiitrebhya5 ca diyate 

asat-krtam avajiliitam-
tat tamasam udiihrtam 

adesa-armmamış bir yerde; kale-arınmamış bir zamanda; yat---Olan; 
danam-hayır iş i ;  apatrebhyalJ-uygun olmayan birisine; ca--de-da; 
diyate- v e r i l m i ş ; asat-krtam-saygısızcasma; 
avajfüitam--dikkatsizcesine ; tat-o; tamasam-karanl ık halinde ; 
udiihrtam--denir. 

CEYİRİ 
Temiz olmayan yerlerde, ters bir zamanda, hak etmiyen kişilere, 
dikkatsizce ve saygısızca yapılan yardım cehalet halindedir. 

ACIKLAMA 
Sarhoşluk ve kumara yönel ik kiş ilere yardım yapı lması burada 
onaylanmamaktadır. Bu tür yardımlar cehalet hal ine aittir. Bu gibi 
yardımlar, yardımı yapan kişiye hiçbir fayda sağlamadığı gibi bu yolla 
günahkar kişiler cesaretlendirilmiş olunur. Aynı şekilde, kişi eğer 
uygun birisine yardım eder, fakat hunu dikkatsizce ve saygısızca yaparsa 
bu yardım da karanlık halinde sayılır. 

23 
y, C1Hi�R1 � �Pioıff�fc4a-: "flfd": 
�lf""i011f€1'1 � � �: � 1 1 � � 1 ! 

om tat sad iti nirdeso 
brahmar:ıas tri-v� smrta� 
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brahmaniis tena vediis ca 
yajilis ca Wıitah purii 
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om-Yüce Tanrının belirttiği; tat-o; sat-ebedi;  iti-böylece; 
nirdesah-belirtmek; brahma�-Yüce Tanrının; tri,�-tiçlü; 
sm�---olarak düşünülür; brahma�-brahmaı::ılar; tena---onunla; 
tıe�-Vedik literatürü; ca-<le,da; yajfıiih-fedakarlık; ca-<le,da; 
vihirah-kullanılmış; purii-önceden. 

CEVİRİ 
Yaratılışın başlangıcından itibaren üç sözcük om tat sat, Yüce 
Mutlak Hakikati belirtmek için kullanılagelmiştir. Bu üç sembolik 
sözcük, Yüce Tanrıyı tatmin etmek için yapılan fedakarlık 
ayinlerinde, ve Vedik ilahiler zikredilirken brahmaı::ılar tarafından 
kullanılır. 

ACIKLAMA 
Erdem, ihtiras ve cehalet halleri olmak üzere; kefaret, fedakarlık ve 
yiyeceklerin üç kategoriye aynldığı açıklanmıştı .  Fakat, bu hallerin 
hepsi koşullanmıştır ve doğanın maddi halleri tarafından kirletilmiştir. 
Bunlar, Yüce Tanrıya, yani om tat sata yöneltildiği zaman manevi 
yücelme için birer araç olurlar. Kutsal öğretilerde bu hedef gösterilir. 
Oriı tat sat sözcükleri özellikle Mutlak Hakikate, yani Tanrının Yüce 
Şahsına işaret eder. Yedik ilahilerinde Oriı sözcüğüne daima rastlanır. 

Kutsal metinler tarafından belirtilen kurallara uymayanlar Mutlak 
Hakikate ulaşamazlar. Geçici bir sonuç elde edebilirler, fakat yaşamın 
nihai hedefine ulaşamazlar. Bundan çıkartacağımız sonuç, hayır 
işlerinin fedakarlığın ve kefaretin erdem halinde yapılmasının gerekli 
olduğudur. Eğer ihtiras veya . . cehalet halinde yapı l ırsa kal ite 
bakımından ikinci plana düşer. Uç sözcük oriı tat sat, Yüce Tanrının 
kutsal ismi olan om tad vişno� ile ilişkili olarak söylenir. Her ne 
zaman Yedik bir ilahi veya Yüce Tanrının ismi anılırsa oriı eklenir. 
Bu, Yedik literatürünün bir belirtisidir. Bu üc sözcük Yedik ilahilmlen 
alınmıştır. Oriı ity etad brahTMl)O nediştJuıriı nama (l\g Veda) ilk kazınca 
işaret eder. Bundan sonra gelen tat tvam asi (Çandogya Upanişad 
6.2. l )  üçüncü. kazanca işaret eder. Bunlar bir araya gelince oriı tat satı 
oluştururlar. i lk yaratılmış canlı varlık olan Brahma fedakar ıkta 
bulunduğu zaman Tanrının Yüce Şahsına bu üç sözcük ile hitap 
etmiştir. Bu bakımdan bu ilke gurular zincirine ait kişiler tarafından 
daima izlenmiştir. Ve bu ilahi büyük bir öneme sahiptir. Bu bakırrdan, 



770 ÖZGÜN BAGA VAD-GİTA 1 7.24 

Bagavad-gitii yapılan her işin om tat sat için, yani Tanrının Yüce 
Şahsı için yapılmasını tavsiye eder. Kişi , kefareti, fedakarlığı ve hayırı 
bu üç sözcükle yaparsa o zaman Krşı:ıa şuurunda hareket ediyor 
demektir. Krşı:ıa şuuru, kişinin Tanrıya geri dönebilmesini mümkün 
kılan aşkın faaliyetlerin bilimsel icraatıdır. Ye bu aşkın yolda yürüyen 
kişi, ne enerj i , ne de zaman kaybına uğrar. 
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tasmiid om ity udiihrcya 
yajfıa-diina-tapaJ:ı-kriyah 

pravartante Wlhanoktah 
satatam brahma-vadin.am 

tasrruü-öyleyse ; orit-orh i l e b a ş l ı y a n ;  iti-böylece; 
udiihrcya-belirtmek; yajfıa-fedakarlığın; dana-hayır işi; �-ve 
kefaret; kriyiilJ-icraatler; pravartante-başlar; W:lhana-uktah-kutsal 
metinlerde bel irtilmiş kurallara göre; satatam-daima; brahma
vadinam-aşkın kişilerin. 

ÇEVİRİ 
Bu bakımdan, Yüce Tanrıya ulaşmak için kutsal metinlerin şart 
ve kurallarına göre fedakarlık, hayır ve kefarette bulunan aşkın 
kişiler faaliyetlerine daima oriı sözcüğü ile başlarlar. 

ACIKLAMA 
Oriı cad vişr:ıo� pa;amarit padam . (Rg Veda 1 . 22 . 20) .  Vişı:ıu'nun nilüfer 
ayakları yüce adanmışlık platformudur. Herşeyin Tanrının Yüce Şahsı 
adına yapılması bütün faal iyetlerde mükemmelliği garanti eder. 
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cad ity anabhisandlıaya 
palam yajfıa-tapaJ:ı-kriyah . 
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dana-kriyas ca vividhiih. 
kriyante mokşa-kiiiıkşibhih. 
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tat- o ; iti- b ö y l e c e  ; anabhisandhiiya-arzulamaksızın; 
palam-meyvesel sonuç; yajfıa-fedakarlığın; �-ve kefaret; 
kriy�-faaliyetleri; dana-hayır işinin; kriy�-faaliyetleri; ca-de-da; 
vi�-çeşit l i ;  kriyante-yapı lmış ;  mokşa-kiinkşi�-aslında 
özgürlüğü arzulayanlar tarafından. 

CEVİRİ 
Kişi, meyvesel sonuçlar arzuİamaksızın çeşitli fedakarlık, kefaret 
ve hayır i şlerini "tat" sözcüğü ile yapmalıdır. Bu gibi aşkın 
faaliyetlerin amacı maddi esaretten kurtulmaktır. 

ACIKLAMA 
Manevi konuma yükselmek isteyen kişi hiçbir maddi kazanç peşinde 
koşmamalıdır. Kişi, manevi krallığa, evine ve Tanrıya geri dönmek 
amacıyla hareket etmelidir. 
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sad-bifoe s&fhu-bave ca 
sad ity etat prayujyate 

pra5aste karmaryi tatha 
sac-ç� partha yujyate 

yajfıe tapasi dane ca 
sthi� sad iti cocyate 

karma caiva tad-arthiyariı 
sad ity eviibhidlüyate 

sat-bave-Yüce Tanrının mizacında; s&Jhu-batıe-adanmıs kulun 
mizacında; ca-de-da; sat-sat sözcüğü; iti-böylece ; etat-bu; 
prayujyate-kullanılmış; pra.Saste-deha sahibi; kannaı:U-faaliyetler; 
tatha-de-da; sat-s�-sat sesi ;  partha-Ey Prtha'nın oğlu; 



7 7 2  ÖZGÜN BAGA YAD-GiT A 1 7.28 

yujyate-k u l  ! a n ı l mı ş ;  yajfıe-fe dakar l  ık t a ;  tapa.si-kefarette; 
diine-hay ı r  iş inde ; ca-de-da; sthiti�-durum; sat-Yüce Tanrı ;  
i ti-böylece ; ca-ve ; ucyate-telaffuz edi lmiş ; kanna-çalışma; 
ca-de-da; eva-kesinlikle; tat-onun iç in;  artlüyam-anlamında; 
sat-Yüce Tanrı; iti-thus; eva--certainly; abhidlüyate-belirtilmiş. 

CEVİRİ  
Mutlak Hakikat, adanmış fedakarlığın amacıdır ve "sat" sözcüğü 
ile belirtilir. Mutlak doğaya göre, doğru olan bütün fedakarlıklar, 
kefaretler ve hayır işleri, Yüce Şahısı tatmin etmek için 
yapıldığından bu fedakarlıkları yapan kişiye de "sat" denir, Ey 
P�:tha'nın oğlu. 

ACIKLAMA 
Pra5aste karmani sözcükleri, veya "belirlenmiş görevler", kişinin herşeyi 
kavramaya başlamasından yaşamının sonuna kadar yapması gereken 
arıtıcı işlemlerin Yedik literatüründe belirlenmiş çeşitli faaliyetlerine 
işaret eder. Bu gibi arıtıcı işlemler, canlı varlığı nihai özgürlüğüne 
kavuşturmak içindir. Ve bütün bu faaliyetleri yapan kişinin oriı tat 
sat sözcüklerini titreştirmesi tavsiye edil ir. Sad bave ve siidlıu bave 
sözcükleri askın bir ortama isaret ederler. Krsna suurunda hareket 
etmeye sattva denir ve Kfşı:ta ş�urunda_yapılan faaliyetlerin tamamen 
bilincinde olan.kişilere ise sıUlhu denir. Srimad-Bagavatam'da (3 .25 .25 )  
belirtildiği gibi aşkın konular adanmış kişilerle ilişki kurulunca açıklık 
kazanır. Bunu belirtmek için satariı pra5aiıgat sözcükleri kullanılır. 
Adanmış kullarla i lişki kurmayan kişi aşkın b ilgiye ulaşamaz. Kişi , 
inisiye edi l irken, veya kutsal brahmm:ı ip i  takarken oriı tat sat 
sözcüklerini zikreder. Aynı şekilde, her türlü yajfia uygulamasındaki 
hedef, Yüce Tanrı, veya�oriı tat sattır. Tad- artlüyam sözcükleri, "Yüce 
Tanrıyı temsil  eden herşey için yapılan hizmet" anlamına gelir ve bu 
hizmet, yemek p işirmeyi Tanımın tapınağında hizmet etmeyi, veya 
Tanrının şanını yaymak için yapılan her çeşit çalışmayı kapsar. &.ı 
yüce sözcükler, yani oriı tat sat , bütün faaliyetleri mükemmelleştirmek 
ve herşeyi  tamamma ulaştırmak amacıyla çeşitli şekillerde kullanılır. 
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as-raddhaya hutariı dattanı 
tapas taptariı kruzm ca yat 

asad ity ucyate partJıa 
na ca tat pretya no iha 
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aST'addluıya-1 m a  n s  ı z ;  hutam-fedaka rl ı k ta sunu lmuş ;  
dattam-. .  ye r i lmi ş ;  tafxlh.-ke fa re t ;  taptam-icra ed i lmiş ;  
krtam�ygularunış; ca-de,da; yat-olan; asat-sahte; iti-böylece; 
ucyate-denir; pö:rtha-Ey Prth�'.n"ın oğlu; na-asla; ca-de,da; 
tat-o; pretya--ölümden sonra; na u-ne de; iha-bu yaşamda. 

CEVİRİ 
Yüce Tanrıya inanç duyulmadan yapılan bütün fedakarlık, veya 
kefaretler süreksizdir. Ey Prtha'nın oğlu. Buna asat denir, ve 
hem bu yaşamda hem de gelecek yaşamda hiçbir işe yaramaz. 

ACIKLAMA 
Gerek fedakarlık, gerekse hayır, veya kefaret olsun aşkın bir hedef 
olmaksızın yapılan herşey hiçbir işe yaramaz. &ı bakımdan, bu gibi 
faaliyetlerin iğrenç nitelikte oldukları bu maddede belirtiimektedir. 
Böyle bir inançtan ve gerekli niteliklerden yoksun olarak yapılan 
faaliyetlerden hiçbir verim ahnamaz. Yüce Tanrıya iman edilmesi 
bütün Yedik metinlerde tavsiye edilir. Bütün Yedik öğretilerin amacı 
en yüce kazanç olan l<rşı:ıa'yı anlamaktır. &ı ilkeyi izlemiyen hiçkimse 
başarıya ulaşamaz. &ı bakımdan, başlangıçtan itibaren deha sahibi 
bir mürşidin rehberliği altına girerek Krşı:ıa şuuru ile çalışmak en iyi 
yoldur. Herşeyi başarılı kılan budur. 

Koşullanmış durumdaki kişiler; yarıtanrılara, hayaletlere, veya 
Kuvera gibi Yakşalara ibadet etmeye yöneliktir. Erdem hali, ihtiras 
ve cehalet hallerinden üstündür, fakat doğrudan doğruya Krşı:ıa 
şuuruna giren kişi maddi doğaya ait olan bu üç hali aşar. Kişi eğer 
adarunış kullarla beraber olursa yavaş yavaş yücelebilir, fakat doğrudan 
doğruya Krşı:ıa şuuruna yönelmek en iyisidir. Ve bu bölümde tavsiye 
edilen de budur. Bu yolda başarılı olmak isteyen kişi ilk önce deha 
sahibi bir mürşid bulmalı ve onun öğretileri doğrultusunda hareket 
etmelidir. Kişi, böylece Yüce Tanrıya iman edebilir. &ı iman günden 
güne olgunlaşarak Tanrı aşkına dönüşür. Bu _aşk, canlı varlıkların 
ulaşabileceği nihai kazançtır. BU bakımdan, kişi doğrudan doğruya 
Krşı:ıa şuuruna yönelmelidir. Bu Onyedinci Bölümde verilen mesaj 
budur. 
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İmanın Bölümleri hakkında Srimad Bagavad-gita 'nın Onyedinci 
Bölüm Baktivedanta Acıklamaları burada sona ermiştir. 



ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 

Sonuc-
F eraga tın Mükemmelliği 

1 
� � 

�· .. qlff� 'i�lafl�l C1tqfli'i0ıfli � 1 
ı:-ql'I� � t�cıın ��<tcı�1�1<::11 1 1 9 ı ı  

arjıma uvaca 
sannyasasya maha-balıo 

cattvam icchiimi veditum 
tyiigasya ca hrsikesa 

pnhak kesi-nişüdana 

arjunah uvc'ica -Arjuna şöyle dedi ;  sannyasasya-feragat in ; nwluı
balıo-Ey şan l ı  ordu lu ;  tattvanı-hak i k at ; icchc'inıi---<l i ler im; 
veditunı-anlamayı ;  tyc'igasya-feragat in; ca-d e - d a ;  lırsikı:sll-Ey 
duyuların efendisi ;  prthak-fark lı olarak ; ke5 i nisiidcma-Ey Kcs ı  
şeytanını öldüren şahıs. 

CEVİRİ  
Arjuna şöyle dedi : Ey  sanlı ordulu, feragatin ( tyaga) ve feragat 
tarzındaki yaşamın (sannyasa) amacını bilmek istiyorum, Ey Kesi 
şeytanını öldüren, Ey duyuların efendisi. 

ACIKLAMA 
Bagavad-gitii, aslında Onyedinci Bölümde sona ermiştir .  Onsekiz inc i  

775  
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Bölüm ise evvelce ele al ınan konuların özetlendirilişidir. Bagavad
gitc"i'nın her bölümünde Rab Krşna'ya, yani Tanrının Yüce Şahsına 
adanmış hizmette bulunmanın yaşamdaki nihai kazanç olduğu 
vurgulanmıştır. Aynı nokta, bu Qnsekizinci Bölümde bilginin en 
gizli yolu olarak özetlenmektedir. i lk altı bölümde adanmış hizmetin 
önemi vurgulanmıştır: yoginlim api sarveşiim . . .  "Bütün yogilerin ve 
aşkın şahısların içinde daima Beni düşünen kulum en iyisidir." Bundan 
sonra gelen altı bölümde, adanmış saf hizmet ve bunun doğası ve 
faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Bundan sonra gelen altı bölümde ise, 
bilgi , feragat, maddi doğaya ait faaliyetler, aşkın doğa ve adanmış 
hizmet izah edilmiş ve yapılan herseyin, Yüce Şahıs VişDu'yu belirten 
ve oıiı tat sat sözcükleri ile temsil edilen Yüce Tanrı ile i liskili olarak 
yapılması gerektiği sonucuna varı lmıştır. Bagavad-gitö.'nı.n Üçüncü 
Bölümü , adanmış hizmetin yaşamın nihai amacı olduğunu 
göstermiştir. Bu hakikat, gecmişin büyük acaryaları ve Brahma-sütra 
i l e  Vedanta-sütra tarafından be lirtilmiştir. Bazı gayrişahsiyetçiler 
Vedanta-sütra bilgisini tekellerinde tuttuklarını zannına kapıl ırlar, 
fakat aslında Vedanta-sütra'nın anlamı, "adanmıs hizmeti anlamak" 
demektir, cünkü Vedanuı-sütra'yı yazan kişi Taniının Kendisidir ve 
Vedanta-sütra'y ı  bilen de Odur. Bu konu Onbeşinci Bölümde 
acıklanmıstı. Her Veda'da ve her kutsal metinde belirtilen hedef 
adanmış hizmettir. Bagavad-gitii ise bunun bilimini açıklayan bir 
kitaptır. . Bütün bu konuların özeti ikinci Bölümde anlatdmıstır, ve bu 
Onsekizinci Bölüm ise ş imdiye kadar anlatılan bütün ·konuların 
özetidir. Yaşamın amacı, feragat ve doğanın üc hali üzerinde yer alan 
aşkın konuma ulaşmaktır. Arjuna burada, feragat ( tyiiga) ve feragat 
tarzındaki yaşam ( sannyiisa ) olmak üzere Bagavad-gitii'nın iki önemli 
konusunun acıklanmasını istemekte, ve bu iki sözcüğün anlamını 
arastırmaktadır. 

İ--lrşikesa ve Kesi-nişüdana olmak üzere, Yüce Tanrıyı tanımlamak 
icin burada kullanı lan bu ik i  sözcük önemlid ir. Hrşikesa sözcüğü , 
bütün duyu ların efendis i olan Krşna 'nın bize zihin acıklığı 
verebileceğini be l irtir. Arjuna, dengesini muhafaza edebi lmek için 
KrşDa'nın herşeyi mükemmel bir şekilde özetlemesini istemektedir. 
Bununla beraber, Arjuna bazı şüpheler duymaktadır ve bu süpheler 
tıpkı şeytan gibidir. Bu bakımdan Arjuna, Krşna'ya Kesi-nişüdana 
diye hitap etmektedir. Kesi ise, Krşna tarafından öldürülmüş olan en 
korkunc şeytandır ve şimdi Arjuna, burada KrşDa'dan şüphe şeytanını 
öldürmesini istemektedir. 
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sri,bagavö.n uvö.ca 
kö.myö.nö.m kannanö.m nyö.sam 

sannyö.sam kavayo viduh 
sarva,kamıa,paJ.a,työ.gam 

prö.hus työ.gam vicak.şanö.h 
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sri,bagavö.n uvö.ca-Tanr�)'üce Şahsı şöyle dedi; kö.myö.nö.m-arzu 
ile ; kannanö.m-faaliyetlerin; nyö.sam-feragat; sannyö.sam-feragat 
tarikatındaki yaşam tarzı ; kavayah-öğrenim görmüs; viduh-bil ;  
sarva-hepsinin; k a r m  a-fa a l i y e d e r ;  pala-sonuçların; 
työ.gam-f e r a g a t ; prö.huh- ç a ğ r ı ; työ.gam-feragat; 
vicakşanö.h-deneyimli .  

CEVİRİ 
Tanrının Yüce. Şahsı şöyle dedi : Büyük bilgeler, maddi arzular 
üzerine kurulu olan faaliyetlerden vazgeçmeye,  "feragat 
tarikatındaki yaşam ( sannyasa ) "  derler. Akıl l ı  kişi ler, bütün 
faaliyetlerin sonuçlarından vazgeçmeye, "feragat (tyaga )"  derler. 

ACIKLAMA 
Yapı lan bir çal ışmanın sonucu için faal iyette bulunmaktan 
vazgeçi lme lidir. Bagavad,gitö.'nın öğretisi bu doğrultudadır. Fakat, 
manevi bilgide ilerlemek için yapılan faaliyetlerden vazgecilmemelidir. 
Bu konu i lerideki maddelerde acıklanacaktır. Yedik l i teratüründe 
�elli bir amaç. için belli fedakarlıklar yapma yöntemleri belirti lmiştir. 
iyi bir oğula sahip olmak için, veya yüksek gezegenlere terfi etmek 
için yapı lan bell i  fedakarlıklar vardır, fakat arzular tarafından 
yönlendiril ien faaliyetlerden vazgecilmelidir. Bununla beraber kişi ,  
kalbini arıtmak, veya manevi bi lgide i lerlemek icin yaptığı 
fedakarlıklardan vazgeçmemelidir. 

3 
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ryajyaın dostM•ad iry t'ke 
karrna prahıır manisirwh 

yaji1a-dana-rapah-kı.ımw 
na ryajyam iri capart' 
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tyajyam-bırakı lmal ı ;  ooscH 1ar-kötü olarak ; ir i-böylece; ekt'-bir 
g u r u p ;  karma-ca 1 ı s  m a ;  prahııh-d e r l e r ;  nwnisina/ı-büyük 
düşü nürler ;  yajıUı-fedakarlığın; diirw-hayı r i s i ;  raplliı-ve kefaret ;  
karma-cal ısır ;  na-asla ;  r:vt'ijycmı-bırakı lmal ı ;  ir i-böylece; ccı-ve; 
apare---d iğer !eri. 

CEYİRİ  
Bazı  b i lg i l i  k is i ler ,  hata l ı  . olduğu ıc ın her tür lü meyvesel 
faaliyetlerden vazgeci lmesi gerektiğini belirtirken, diğer bilgeler, 
fedakarl ık ,  hayır ve kefaretten asla vazgeci lmemesi gerektiğini 
söylerler. 

AClKLAMA 
Yed i k  l i te ra tü.ründe ,  memnuniyet i  hedefleyen bircok faa l i yet 
bel irt i lmişt ir .  Orneğin, bir hayvan kurban ed ileb i l i r ,  fakat bazıları 
hayvan öldürmenin iğrene birşey olduğunu söylerler. Kurban amacıyla 
hay"van öldürülmesi Yedik l i teratüründe tavsiye edi lmekle beraber, 
kurban ed i len hayvan öldürü lmüş sayılmaz. Kurban, hayvana yeni 
bir  yaşam vermek anlamına gelir. Kurban edi len hayvana bazen yeni 
bir hayvan yaşamı veri l ir, ve bazen de kurban edi len hayvan doğnıdan 
doğruya insan yasamına terfi eder. Fakat, bu konuda bi lgeler arasında 
fark l ı  görüşler  mevcuttur .  Baz ı la r ı ,  hayvan öldürmekten Ja ima 
kacın ı l ması  gerektiğini savunurken, baz ı ları da kurban amac ıy la 
hayvan öldürmenin iyi birşey olduğunu iddia eder. I s te ,  fedakarl ık 
üzerine yapı lan faaliyetler hakkında belirtilen bütün bu görüşler burada 
Tanrı tarafından acığa kavuşturulmaktad ır. 

4 
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niscayam sn1U me tatra 
tyCıge bluırata-satuıma 

tyCıgo hi puruşa-vyaghra 
tri-vidluıh samprakirtitah 
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niscayam-kes in l ik ;  srrıu-duy ;  me-Benden;  uıtra--orada; 
tyage-feragat konusu hakkında; bluırauı-sat-carruı-Ey Bharatalar'ın 
en iy isi ; tyagah-fedakarl ık ;  hi-kes inl ikle; purnsa-vyaghra-Ey 
insanl a r ın ice r is indeki kaplan;  eri vidhah-üc ceş id in ;  
samprakirtitah-ilan edilmiş. 

CEVİRİ 
Ey Bharatalar'm en iyisi , şimdi feragat hakkmda Benim yargımı 
dinle. Ey erlerin arasmdaki kaplan; kutsal metinlerde belirti ldiği 
gibi üç cesit feragat vardır. 

ACIKLAMA 
Feraga� hakkında ceşitli görü.şler olmakla beraber, Tanrının Yüce 
Şahsı Sri Krşna'nın burada yapacağı yargı esas alınmalıdır. Nitekim, 
Vedalar Tanrının koymuş olduğu çeşitli kanunları icerir. Tanrı burada 
Sahsen beyan ettiği icin Onun sözleri esas alınmalıdır. Tanrının 
dediğine göre, feragat yöntemi, maddi doğanın hangi halinin etkisi 
altında yapıldığı göz önünde tutularak yargılanmalıd ır. 

5 
ıı��ı•rnq:q;lf � � q;ııiil4 nır ı 
mrr � oı:r� q 14'11ft:ı Ji;f\�oıı 4! i l  x i l  

yajfuı-dana-tapah-kamuı 
na tyajyam karyam eva tat 

yajiıo danam capa5 caiva 
pavanani manisinam 

yajfıa-fedakar l ığın ; dana-hay ı r  ı ş ı ;  tapah-ve kefare t ;  
kamıa-faaliyet; na-asla; ryajyam-bırakılmalı ; karyam-yapılmalı; 
eva-kesinlikle ; tat-o;  yajfuıh-fedakarl ık ; danam-hayır işi ; 
tapah-kefaret ;  ca-de-da ;  eva-kesinl ik le ;  pavanani-arıtan; 
manişinam-büyük ruhlar için bile. 
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CEVİ Rİ 
Fedakarlık, hayır isi, ve kefaret bırakılmamalı ve bunlar yapılmaya 
devam edi lmel idir. Cünkü, fedakarlık , hayır ve kefaret büyük 
ruhları bile arıtır. 

ACI KLAMA 
Yogiler insan top lumunun i lerlemesi i c in  hareket etmeye devam 
etmel idir. insanın, manevi yasamda i lerlemek ic in yapabi leceği bircok 
arı t ıc ı  iş lemler vardı r. Omeğin, evl i l ik töreni bu fedakarlık lardan bir i  
o larak  kabu l  ed i l i r .  Ve buna, q ıiq •ı'i/w,\'tıjiid denir .  A i lev i  bağları nı 
kopannış ve feragat t;.ırikat ında yaşayan bir \tııın :\·(isi, evl i l ik töreninin 
yapı lmasını telkin etmeli mid i r !  Burada Tanrı tarafından bel i rt i ldiğine 
göre, insanl ığın hayrına olan her türkı fedakarlık asla bırakı lmamalıdır .  
Evl i l ik  tör en i ,  yani ·ı •i q ı(ihd<vujiiu , ins;.ın akl ın ı  ıs l<1h ett iği ic in k i:' iy i  
mane v i  i le r l eme  yulunda har ı s  dnlu hir  hak soka r .  Fc r;.ıg;.ı t 
tarikatındaki ler b i le dahil olmak üzere hı q ı i q •ı!ht1,}t1jıit1 bütün erkekler 
i c in  tavs iye ed i l i r .  Sannyasilerin kadın larla hic beraber ulmamaları 
gerekir ,  fakat bu, yaşamın alt seviyelerinde bulunan bir genc in, evl i l ik 
töreni  i l e  b i r  kad ın ı  es olarak kabul etmemesi anlamın;.ı gelmez . 
Be l i r lenmiş bütün fedakar l ık lar Yüce Tanrıya u laşmak ic inJ i r .  Bu 
bak ımdan,  a l t  sev iye lerde bu lunanlar bunlardan vazgecmcme l id i r .  
Aynı şek i lde ,  hay ı r  isleri kalbi arı tmak ic in  yapı l ır .  Hayır, eğer uygun 
bi r is ine yapı l ırsa , daha önce  anlatı ld ığı gib i ,  k i şinin manevi yasamda 
i lerlemesini sağlar. 

6 
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eriin)· a[ıi tı.t kamuiııi 
saıigmi1 tyakwa [Ja/Zini ca 

kcırtmıyı'initi me parclw 
niscircıın mcıram wrcıınmn 

etı'ini-bütün. bunlar; api-kesin. l ikle ;  ru-fakat; kcınııiiı ı i-faa liyetlcr; 
scıngcım-birl iktel ik;  ryaktvı'i-feragat ;  paliini-sonuclar ;  ca--<lc-da; 
kartavylini-görev olarak  yapı lma l ı ; i r i-böy lec e ;  me-Bcnim; 
piirtluı-E y  P r t h a 'n ı n  oğ l u ;  n isci rcım- k e s i n ;  nwranı-fikir ;  
uttamam-en iyi .  
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CEVİRİ 
Bütün bu faaliyetler, bağımlı .olmaksızın, veya herhangibir sonuç 
beklemeksizin yapılmalıdır. Ey Prtha'nın oğlu, bu faaliyetler görev 
olarak yapılmalıdır. Benim nihai fikrim budur. 

ACIKLAMA 
Bütün fedakarl ık lar ar ı t ıc ;  olmakla beraber, kis i bunların 
sonuçlarından hicbirşey beklememelidir. Birbaşka deyişle, maddi 
ilerleme sağlayan bütün fedakarlıklardan vazgecilmeli, fakat kişinin 
yaşammı arıtan ve kişiyi ruhsal platforma yükselten fedakarlıklardan 
'l(azgeçilmemelidir. Kişiyi Krşı:ı.a şuuruna götüren herşey yapılmalıdır. 
Srimad,Bcıgavatam'da belirtildiği gibi , kişiyi Tanrıya adanmış hizmete 
yönelten herşey teşvik edilmelidir. Dinin yüksek değeri budur. Tanrıya 
adanmış kişi, gerek hayır, gerekse fedakarlık olsun kendisinin Tanrıya 
adanmış hizmet vermesine yardımcı olacak her türlü çalışmayı kabul 
etmelidir. 

7 
f.:ılfüfq � Wımr: � ;fıqqc:Ja 
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niyatasya tu sannyıisah 
kannano nopapadyate 

mohiit tasya parityiigas 
wmasah parikirtitah 

niyatasya- b e 1 i r 1  e n  m i  ş ;  tu- fa k a  t ; sannyiisah-feragat; 
kannanah-faaliyetler in; na-as l a ;  upapadyate-hak edi lmiş ;  
mohiic-yan ı l g ı  i l e ;  tasya-on l a r ı n ;  parityiigah-feragat; 
tc'imasah---cehalet halinde; parikirtitah-ilan edilmiş. 

CEVİRİ 
Belirlenmiş görevler asla birakılmamalıdır. Yanılgı nedeniyle 
belirlenmiş görevini yapmaktan vazgecen kisinin feragati cehalet 
halindedir. 

AClKLAMA 
Maddi tatminiyet için yapılan çalışmalardan vazgeçilmelidir, fakat 
Yüce Tanrı için yemek pişirmek, pişirilen yemeği Ona sunmak ve 
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sonra Onun art ık lar ın ı yemek gib i  k iş iy i  manevi faa l i yet lere terfi 
et t i ren ça l ı şma !a rdan asla vazgec i lmemel idir .  Feragat tarikatındaki 
kişi  kend is i  i c i n  yemek p i ş i rmemel id ir .  K iş inin kend isi  icin yemek 
pişinnesi yasakt ı r, fakat Yüce Tanrı icin yemek pişirmek yasak deği ld ir .  
Aynı şeki lde ,  bir  sann:l'iisi evl i l ik töreni düzenl iyerek müridin Krsna 
şuurunda i lerlemesine yardımcı olabil ir. Bu gibi faaliyetlerden vazgecen 
k iş i  karan l ı k  hal inde hareket ediyor demektir .  

8 
�:@ftic:-�q ırC'( CfiTf Cf>lllcH �nllllfiFif({ 1 
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dı ıhklııım it'-! c ı •a )'LlC  kt1mıı1 
kaı·a-klcsa-ba'-!-iiC cı•aii r 

sa krrvii rt'ijasaıi1 t)1iiga;rı 
naiva tyZiga-palaın lııhhct 

duhkham- m u t s u z ;  iri-böy l e c e ;  eq1a-ke s i n l i k l e ;  \'dt-hangi ;  
kamuı-c a l ı srna ;  kaya-vücut i c in ;  k/esa-soru n; ba'-/Öt_:_kurkusıız ;  
tyajer- b ı rak ı r ;  sah

.

-o ; kıwii�yapt ık tan sonr a ;  ı:iasdnı-ihtiras 
h a l i n d e ; C)'Ögam- fe r a g a t ;  ıw- d e ğ i l ;  e ı ıa-kesin l ik le ;  
ryaga-feragatin; palam-sonuclar ; labher-kazanır .  

CEVİRİ  
Belir lenmiş görevlerini ,  zor  olduğu ıc ın ,  veya vücutsal 
rahatsızlığının bozulmasından korktuğu icin bırakan kişinin 
feragatı ihtiras halindedir. Bu gibi hareketler kisinin feragatte 
yükselmesine yardımcı olmaz. 

ACIKLAMA 
Krşna suuruna sahip k is i ,  meyvesel fa l i yette bulunduğu korkusuna 
kapı l a rak pa ra kazanmaktan vazgecmemel id i r .  K i s i ,  eğer Gı l ı sarak 
kazand ığı  parayı Krşna suııru i c in harc ı yursa , veya sahah ları erken 
kalkarak aşkın Krsna suunJ11da i lerl iyorsa, hu faaliyetlerin zorluğundan 
dolayı korkuya kapı l ıp bu faa l iyetlerinden vazgecmemel iJ ir. Böyle bir 
vazgec iş ( feragat )  ihtira s  ha l ine a i ttir .  i ht irasl ı  cal ışma ların sonuc ları 
ise daima dert doludur. Kiş i  eğer böyle bir düşünce ile ca l ı sınaktan 
vazgecerse feragatın sonucuna asla u lasamaz. 
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9 
etli tini\� q 1.fC{ q;ı:f � ft1xra* 1 
� � � � � c=ıwr: �ıffqci) -ıra: 1 1 '<, l l  

karyam ity eva yat kanna 
niyacam kriyate 'rjuna 

sangariı tyakwii palam caiva 
sa tyiigah siittviko matah 

ka1)'am-yap ı l in a l ı ;  i ti-böylece; e v a-doğrusu ; yar-hangi ;  
kanna- ç a l ı şma ; niyatam-be l i r l enmiş ;  kriyate-icra e d i l m i ş ;  
arjwuı- E y  A rj u n a ; sangam-bir l ikte l i k ;  tyakrva-bırakmak; 
palanı-sonuç ;  ca--de-da;  eva-kesinlikle; sah-o ; cyagah-feragat; 
siittvikah-erdem halinde ;  matah-Benim fikrime göre. 

CEVİR İ 
Ey Arjuna, belirlenmiş göre�ini sadece yapılması gerektiği icin 
yapan ve bütün maddi ilişkilerinden feragat edip ,  bunların 
meyvelerine olan bağımlılıktan kurtulan kisinin feragati erdem 
halindedir. 

ACIKLAMA 
Be lirlenmiş görevler bu düşü�ceyle yapılmalıdır. Kişi, cal ısmasının 
sonuclarına bağımlı olmadan, hareket etmeli  ve calışmanın halleri i le 
i l işkisini kesmiş olmalıdır.  Omeğin, Krşna şuuruna sahip birisi  eğer 
bir fabrikada calışırsa, ne fabrikanın çalısmasıyla i l işkil i  olur,  ne de 
orada calışanlarla . O, sadece Krşı::ıa icin calış ır .  Ve yaptığı isin 
sonuç larını Krşı::ıa'ya havale ett iği zaman aşkın bir  şekilde hareket 
etmiş olur. 

1 0  
� a��ctı�ı� q;ı:f � '11'1�\Nfa ı 
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na dvesty aku.Salam kanna 
kusale nanuşajjate 

tyagi satwa-samiivişto 
medhö.vi cinna-samsayah 
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na-asla ; dı 1eşri-nefret eder ;  akıısa/anı-hayırs ız ;  kı.ımw--calışma; 
kusale-h a  y ı r ! ı d a ; na- n e  d e ;  an ı ısiljjtı tc- bağ ı m l  ı o l u r ;  
cyagı- v a  z g e c e n  ; sattvll- e r d e m d e  ; smrnlı  1isttı lı-batmış ; 
medhavi-zeka ;  cinna-kesi lerek; saıiısa:\'ah-bütün süphe ler. 

CEV İ R İ  
Erdem halinde bulunan zeki feragatciler ne hayırsız bir işten nefret 
ederler, ne de hayırlı bir işe bağımlıdırlar ve yaptıkları isten süpheye 
düsmezler. 

ACI KLAMA 
Krşna şuurunda, veya e rdem hal inde bulunan kis i l e r  vi'ıcu t l ar ı n ı 
rahats ı z  eden h i cb i r  şeyden ve h i c  k imseden nefret etmez ler .  
Görev ler in in rahatsız ed ic i  etki lerinden korkmaksı z ın doğru yerde 
ve doğru zamanda ca l ı ş ı r lar .  Aşkın b i r  konumda bu lunan hı gib i  
k i ş i le r ,  en zek i  k i ş i le rd i r  ve yapt ık lar ı  faal i yet lerden hicbir  �üphe 
duymazlar. 

1 1 
� fu � ·� � ·q;lifuınm: ı 
� <f>lflfi&ı,ıııı� ti' ,ıııı�,ııf\r� 1 1 9 9 ı ı  

ntı hi clehcı-bhrra sahaıiı 
tyakcı.ııiı kı.ımıihıy- ascsmah 

yas tı ı kcımw-pcıfo-tyc'igi 
sa t)1ı'igit)' cıbhiclhiyarc 

na-as la ;  hi-kesin l ik le ;  cleha-bhrra-vücutlanmıs  ruh tarafından; 
sakyam- m ü  m k ü n ; tyaktunı:__ fc r a g a t e t  m i  � o 1 m ak ; 
kcımıani-faal iyetler; asesarah-hep heraber; )'cılı-her kim; rıı-faka t ;  
kcımw-ca l ı ş m an ı n ;  pcılcı-sonucun ;  ryagi-vazgecen ;  sllh--o; 
ryagi-vazgecen; i r i-b< 'ıylece; abhicUıiycıre--den ir. 

CEVİRİ  
Vücutlanmış varlığın bütün faa l iyetlerinden vazgecmesi doğal 
olarak imkansızd ır. Fakat, hareketinin meyvelerinden vazgecen 
kisi gercekten feragat etmis olur. 

AClKLAMA 
Bagcıvad-gita, kis in in h icb i r  zaman cal ı smayı b ırakmamasını tavs iye 
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etmektedir. Bu bakımdan, Kpına icin calışan ve meyvesel sonuclardan 
zevk almayan ve herşeyini Krşı�a'ya sunan kişi aslında feragat ediyor 
demektir. Uluslararası Krşı:ıa şuurlanışı derneğinin birçok üyesi vardır 
ve bunlar herhangibir işte çalışırlar ve kazandıkları hereşeyi derneğe 
verirler. Bu gibi yüce lmiş ruhlar aslında birer sannyasidir ve feragat 
tarikatında yaşarlar. Çalışmanın meyvelerinden nasıl vazgeçileceği 
ve bu meyvelerden hangi sebeple vazgeci leceği burada açıkça 
belirtilmiştir. 

1 2  
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aniscam iscam misram ca 
c�i-vidhaın karmanah palanı 

bavacy acyaginam precya 
na tu sannyasinliın kvaôc 

aniscam-c e h e n n e m e  gö tü ren ; iscam-cenne te götüren ;  
mis.ram- k a r  ı ş ı k  ; ca- v e ; crİ-vidham- ü c c e s i  d i n ;  
karmanah- c a l ı  s m a n ı n ;  palanı- s o n u  c ; bavati--gelir; 
acyaginam-feragat tarikatında olmayanlar icin; precya--ölümden 
sonra ; na-değil ;  cu-fakat; sannyasinarn-feragat tarikatı icin; 
kvacic-herhangibir zamanda. 

CEVİRİ 
Feragat etmeyenler icin , hareketin üçlü meyvesi (arzulanan, 
arzulanmayan ve karışık) ölümden sonra hasıl olur. Fakat, feragat 
tarikatında yaşayanlar bu gibi sonuclardan zevk almaz ve acı 
çekmezler. 

ACIKLAMA 
Krşı:ıa i le olan akrabalığının bil incinde olarak hareket eden Krşna 
şuurundaki kişi her zaman özgürdür. Bu bakımdan, öldükten sonra 
hareketlerinin sonuçlarından zevk alması veya acı çekmesi gerekmez . 

1 3  
qs4aıf.:i 'ig14ıfiı ct>ı<oııf.:i �a 1l" ı 
� � sı'lnııf.:i � �cfq;tj"oııq_ i l  1 � i l 



786 ÖZGÜN BAGA VAD-GITA 

pm1cdiu1ni nwhii-bö.ho 
karmıiini nihodlw nıc 

sa11kh)1� krtö.nce prokciini 
siddhayc sanıa-kamwnanı 

paiica- b e ş ;  e rCini-b u n l a r ;  maha-haho- Ey 
kôraniini-s e  b e p  ! e r ;  nibodlw- sad e c e  an l a ;  
sankhye-V e d a n t a '  d a ;  hw-anrc-s o n  u c t a ;  
siddhaye- m ü k e m m e 1 1 i k i c i n ; 
karrruıniim-faa l iyetler . 

CEVİ R İ 

1 8 . 1 4  

q n l ı  n rd u l u ;  
. m c-Benden; 
prokr,ini--Jcnir ;  

:;t1n 1d-hep�inin; 

Ey güdü Arjuna, Vedanta'ya göre, bütün hareketlerin bitirilmesi 
icin beş cesit sebep vardır. Simdi bunları Benden öğren. 

ACI KLAMA 
Yapı lan her faal iyet b i r  tepkiye sebep olduğu icin Krsna �uun ındak i 
k i ş in in  ca l ışmasın ın tepki le r inden nas ı l  zevk a lmadığı veya ac ı  
çekmediği sonısu burada akla gelebi lir. Bunun na�ıl mümhın nlduğunu 
Tanrı burada Vt'diinrtı fe lsefes i y le anla tmaktadır .  Bi.iti"ı ı1 faa l iyet ler  
i c in bes ces i t  sebep olduğunu söylemekte ve her faa l iyette ba�ar ıy ; ı 
u laşmak ic in k işinin bu beş sebebi göz önüne a lmak zorunda t ılJuğunu 
söylemektedir. Saı1khya sözcüğü "b i lgin in sapı" anlamına ge l i r  ve 
Vediinca b�itün büyük acaryalar tarafından kabu l ed ilen bi lginin nihai 
sap ıd ı r .  Sankara h i le Vt'diinrcı-sıl rra 'y ı  böy le ka bul  e tmis t i r .  Bu 
bakımdan, Vediinra 'nın otoritesi kabul ed i lme l id i r . 

N ihai kontrol Üstün.ruhun el indedi r. 13agiWlUl.-gitCi 'da bel irt i ldiği gih i ,  
sarvasya cahaın hrdi sanni� 1iswh. O, herkese gecmiste yapt ık ların ı 
hatırlatarak herkesi bel l i  bir faal iyetle meşgu l eder. Ve Onun yi ınetimi 
alt ında icten ge lerek yap ı lan Krsna suunınd<ık i  faa l iye t ler gerek hu 
yaşamda , gerekse gelecek yasamda hichir tepk iyle karsı hı�ırnız. 

1 4  
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adhisrhiinaın caıha karca 
karanmn ca prchag-vidham 

vividluis ca prthak ceşra 
daivmn caivatra pancamam 

1 1 1 )( 1 1  
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adhişthanam-y er ;  uıtlıö.-d e-da; karta-ca l ışan ; karano.m-araçlar; 
ca-ve; prthak-vidham-farklı çeşitlerin; vividhalı-çeşitl i ;  ca-ve; 
prthak-ayrı ;  ceştalı-gayretler ; daivam-Yüce Tanrı ;  ca--<le-da; 
eva-kesinlikle; atra-burada; pancamam-beşinci. 

CEVİRİ 
Faaliyet yeri (vücut) ,_ faaliyeti yapan kişi , çeşitli duyular, ceşitli 
gayretler ve nihayet Ustünruh olmak üzere hareketin beş unsuru 
vardır. 

ACIKLAMA 
Adhişthano.m sözcüğü vücutla ilgi lidir. Vücut icerisindeki ruh, 
faaliyetleri sonuçlandırmak için hareket eder ve bu sebepten dolayı 
kartii, yani "yapıcı" olarak bilinir. Ruh bilendir ve yapan, srutide 
belirtilir. Eşa hi draşt[i sraşta ( Pra5na Upanişad 4.9) .  Bu, aynı zamanda 
jiio ' ta eva (2 .3 . 1 8 ) ve kartii sastrarthavattviit ( 2 .3 .33 )  dörtlükleri i le 
Vedanta-sütra'da belirtil ir .  Duyular hareketin araçlaııdır ve ruh, 
duyular vasıtasıyla ceşitli yollardan hareket eder. Her hareket için 
farklı bir gayret göstermesi gerekir. Fakat, kiş.i.nin bütün faaliyetleri 
herkesin kalbinde bir dost olarak bulunan Ustünruhun iradesine 
bağlıdır. Yüce Tanrı üstün sebeptir. Bu koşullar altında, kalbinde 
bulunan Ustünruhun yönetimi altında Krşt).a şuuruyla hareket eden 
kişi doğal olarak hicbir faaliyet tarafından bağlanmaz. Tamamiyle 
Krşt).a şuurunda olanlar, sonuçta, yc,ı.ptıkları hareketlerden sorumlu 
değildir. Herşey, yüce irade olan Ustünruha, yani Tanrının Yüce 
Şahsına bağlıdır. 

1 5  
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5arira-van-manobhir yat 
karma prarabhate narah 

nyayyam va vipariuım va 
pancaite uısya heuıvc0 

sarira-vücut tarafı ndan; vak-konusma ; manobhih-ve akı l ;  
yat-hangi ; karma-çalışma ; prarabhlİte-baş lar ; �rah-şahıs; 
nyayyam--<loğru; w-veya; vipariuım-zıt ;  w-veya; panca-beş; 
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ete-bütün bunlar; tasya-onun; hetavah-sebepleri. 

CEVİRİ 
Kişinin vücuduyla, aklıyla, veya konuşması i le yaptığı doğru veya 
yanlış olan her harekete bu beş unsur sebep olur. 

ACIKLAMA 
Bu maddede kullanı lan "doğru" ve "yanlış" sözcükleri önemlidir. 
Kutsal metinlerin öğreti leri doğrultusunda yapılan calışmalar doğru 
calışmadır, ve kutsal metinlerin öğretilerine ters düşen calışmalar ise 
yanlış çal ışmadır. Fakat, yapı lan herşeyin tam olarak yapılabilmesi 
için bu beş unsura gereksinim vardır. 

1 6  
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tatraivariı sati kartiiram 
amuınariı kevalarn tu yah 

pasyaty akrta-buddhitvan 
na sa pasyati durmatih 

tatra-orada ;  evam-böylece ;  sati-olmak; karcaram--<;:alışan; 
amuınam-kendisi ; kevalam-sadece;  tu-fakat ;  yalı-her k im;  
pa5yati-görür; akruı-buddhitvat-zekadan dolayı; na-asla; sah-kişi; 
pa5yati-görür;  durmatih-budala . 

CEVİRİ 
Bu bakımdan, bu beş uns�ru göz onune almaksızın yegane 
icraatçının kendisi olduğunu düşünen kişi kesinlikle zeki değildir 
ve herşeyi olduğu gibi göremez. 

ACIKLAMA 
Budala kişi, Üstünruhun bir dost olarak kalbinde oturup hareketlerini 
yönettiğini anlayamaz. Çalışmanın yapıldığı yer, calışmayı yapan, 
gösterilen gayret ve kullanılan duyular maddi sebepleri oluşturmakla 
beraber son sebep Tanrının Yüce Şahsıdır. Bu bakımdan kişi, sadece 
bu dört maddi sebebi görmemeli, fakat yüce etkileyici sebebi görmelidir. 
Çünkü, Yüce Tanrıyı kalbinde hissetmeyen kişi herşeyi kendisinin 
yaptığını sanır. 
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yasya nahaıi.krto bö.vo 
bııddhir yasya na lioyate 

hatvapi sa imal lokan 
na hanri na nibadhyate 
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yasya-yapan;  na-as la ;  ahaıi.krtah-sahte nefs in ;  bö.vah--doğa; 
bııddhih- z e k a ;  yasya-yapan; n a - a s l a ;  lipyate-bağımlı ; 
hatva--öldürmek ; api-bi le ;  sah-k işi ;  imö.n-bu ;  lokan--<lünya; 
na-asla;  hanti--öldürür; na-asla; nibadhyate-kapana kısıl ır .  

CEVİRİ 
Sahte nefsinin etkisinde kalmayan ve zekası karısıklık icinde 
olmayan kişi bu dünyada birisini öldürse bile öldürmüs sayılmaz. 
Ve hareketleri tarafından bağlanmaz. 

ACI KLA MA 
Bu madd e d e  Tanr ı ,  savasmama arzusunun sahte n e fisten 
kaynaklandığını Arjuna'ya anl�tmaktadır. Cünkü Arj una, kendisinin 
yegane icraatci olduğunu düsünerek icteki ve dıstaki yüce onayı hesaba 
katmıyordu.  Kisi  eğer yüce onayın varl ığını bi lmezse neden hareket 
etsin ? Fakat, calışmanın araclarını bi len, kendisini cal ısmayı yapan 
kişi olarak, ve Yüce Tanrıyı yüce onay layıcı olarak bilen kişi her işi 
mükemmelen yapar. Böyle birisi asla yanılgıya düşmez. Şahsi faal iyet 
ve sorumlu luk sahte nefisten kaynaklanır, ve Tanrıtanımazlık veya 
K,:rşna şu urund aki  ge vsek l i k  de sahte nefisten kayna k l an ı r .  
Ustünruhun yönetimi a ltında Krşna şuurunda hareket eden birisi  
öldürse bile öldürmemis say ı l ı r . Ve öldürdüğü icin herhangibir  
tepkiden etki lenmez. Bir asker savasta bir  üstünün emriyle düşmanını 
öldürdüğü zaman herhangibir yargıya hedef olmaz . Fakat, eğer bir 
asker kendi sahsi hesabına göre birisini öldürürse o zaman kanunlara 
göre yargı lanır. 

1 8  
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ji'ıanaıiı ji'ıeyaıiı parijı1ZitZi 

tri-{ ıi clha lwnna-cocuına 
kcıranm?1 kamıa kmuti 

tı"İ� {ıidlwlı kamıa-sm1gw!wh 
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ji''ıiinam-bilgi ; jı1e)'tın 1 -bi lginin hedefi ;  [ım1jiiiitii-b i len k i ş i ;  rıi
viclhii-ü c c e s i d i n ;  kmnw-cal ı smanın ; codı:nıii-dürt ii , g ii c ;  
knranam--<luyular; kcınna--calışma ; ktırtı'i-icraatci ;  i r i-böylece ;  rri
{�dhah-üc cesid in ;  kamw--calısman ın ;  saı1(;nıhdlı-bir ikim. . . . . . . � . 

CEVİ R İ  
Bilgi , bilginin hedefi v e  bilen; hareketi motive eden ü c  unsurdur; 
duyular, calışma ve cal ısmayı yapan kisi hareketin üc unsurudur. 

ACIKLAMA 
Günlük ca l ı şma lar i c in i ic cesit d i irtü vard ı r  ve bun lar: bi lgi, b i lginin 
hedefi ve b i lend i r. Ca l ı sma a raclar ı ,  cal ı smanın kend is i  ve ca l ısan 
kişi ca l ı şmanın unsurlar;d ı r .  He� i nsaı

"
1 tarafından yarı lan her c�s i t  

ca l ışma bu unsurlardan oluşur. Kisi harekete gecmeden önce i l ham 
deni len b i r  diirti'ı ortaya c ı kar. Ca l ı şmaya baslaımıdan i iıKe \ lrt<ıya 
c ıkan her cözüm, cal ısmanın astral suretidir. Bundan sonra ,  ca l ı sma 
hareke t  suret in i  a l ı r. . Kiş i  i l k  önce psikoloj ik bak ımdan d iisii ı�i ir , 
hi sseder ve  i stek duyar; buna dürtü eleni r .  Cal ısma ic in  duyulan 
istek, eğe r  kutsal met inlercle.n veya manevi öğretmenin öğreti !erinden 
kaynak lan ıyorsa i lhamd ır. I lham varsa ve cal ısmayı yapacak k iş i  de 
varsa, o zaman biitün dyular ın  merkezi olan ak ı l  d<l dah i l  olmak 
üzere duyuların yard ımıyla esas faa l i yet ortaya c ıkar. Faa l iyet in bütün 
unsurlar ının tnrlamına ca l ı sma bir ikimi deni r. 

1 9  
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jı1aıwri1 kamw ca karta ca 
tı-iclhaiva gwıcı-becliıtalı 

/nOC)1ate gıma-scıı1khyline 
-:vachaı ıcıc chnıı.ı rany api 

jı1anam-bi lgi ; kamw--cal ısma ; ca-de-da ;  knrra-cal ı san k i s i ;  
ca--<le-da; t1-idhZi-üc ceşidin; eva-kesinlikle; gwıa-beclatcılı-maddi 
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doğanm farklı hallerine göre; procyate---denir; guruı-saiı.khyane-farklı 
hallere göre ; yathii-vat-oldukları gibi; srnu-duy; tani-hepsini; 
api-de-da. 

CEVİRİ 
Maddi doğanın üç haline göre üç çeşit bilgi, üc çeşit hareket ve üç 
çeşit icraatçi vardır. Bunları Benden duy şimdi. 

ACIKLAMA 
Maddi doğa hallerinin üc böİümü Ondördüncü Bölümde geniş bir 
şekilde anlatılmıştı. O bölümde anlatıldığı gibi, erdem hali aydınmaya, 
ihtiras hali materyalizme ve cehalet hali de tembelliğe ve gevşekliğe 
sebep olmaktayd ı .  Maddi doğanın bütün halleri kişiyi bağlar ve 
özgürlüğüne engel olur. Kişi erdem halinde bile koşullanır. Maddi 
doğanm çeşitli hallerinin etkisi altmda bulunan çeşitli insan tiplerinin 
yaptığı çeşitli ibadet şekilleri Onyedinci Bölümde anlatılmıştı .  Bu 
maddede ise, Tanrı, üc maddi hale göre çeşitli bilgilerden, çalışanlardan 
ve çalışmanın kendisinden bahsetmek istemektedir. 

2 0  
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sarva-büteşu yenaikam 
bavam avyayam iksate 

avibhaktam vibhaktesu 
tajjfüi.ruım viddhi sattvikam 

sarva-büteşu-bütün canlı varlıklarda; yeruı-ne i le ;  ekam-bir; 
bavam-d u r u m ;  avyayam-bozu lmaz ; iksate-ki ş i  goru r ;  
avibhaktam-bölünmemi ş ;  vibhakteşu-sayıs ızcasına bölünmüş; 
tat--0; jfüi.nam-bilgi; viddhi-bil; sattvikam-erdem halinde. 

CEVİRİ 
Sayısız suretlere bölünmüŞ olmalarına rağmen bütün c anlı 
varlıklarda görülen o bir ve bölünmemiş ruh doğası bilgisinin 
erdem halinde olduğunu anlamalısın. 
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ACIKLAMA 
Yarıtanrı , insan, hayvan, kuŞ , böcek, balık, veya bitki olsun her 
canlı varl ıkta aynı ruhu gören kişinin bilgisi erdem hal ine aittir. 
Geçmişte yapmış oldukları calışmalara göre fark lı vücutlar ed inmiş 
olmalarına rağmen her canlı varlıkta aynı ruh mevcuttur . Onyedinci 
Bölümde anlatıldığı gibi, her vücutta bulunan yaşam gücünün tezahürü 
Yüce Tanrının üstün doğasına bağlıdır. Bu bakımdan, her vücutta o 
yaşam gücünün üstün doğasını görmek, erdem halinde görmek 
demektir . Vücutlar ölümlü olmakla beraber o yaşam enerj isi 
ölümsüzdür. Farklı l ıklar vücutsal acıdan görülebilir; yaşam gücü, 
koşul lanmış yaşamdaki maddi var oluşta ceşitli suretlere bölündüğü 
icin bölünmüş gibi görünür. Böyle bir gayrişahsiyetc i bilgi, benlik 
idrakinin bir başka şeklidir. 
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prthaktvena ttı yajji1a1wıi1 
rıiirıii -bZivZirı prthag-vicUuin 

vetti sarvesıı biitesı.ı 
tajji1anari1 viddhi rZijasaııı 

prthaktvena-bölündüğü icin; tıı-fakat; yat-hangi ; ji1liıwın-bilgi; 
niina-bavZin-çeşit l i  ortamlar ; fmhak-vidharı-fark l ı ;  vetti-bilir; 
sarveşu-hepsinde; bii .tesıı--canlı varlıklar; tat-o; ji1Zincım-bilgi; 
vidcU1i-bilinmeli; rZijasam-ihtiras durumunda. 

CEVİRİ 
Farkl ı  vücutlar icerisinde farkl ı canlı varl ıkların yaşadığını iddia 
eden bilginin ihtiras haline ait olduğunu anlamalısın. 

ACIKLAMA 
Maddi vücudun canlı varlık olduğunu ve vücudun tahrip olmasıyla 
şuurun da tahrip olacağını iddia eden kavrama ihtiras halindeki bilgi 
denir. Bu bi lgiye göre, vücutlar, cesitli suur tiplerindeki gelişmeye 
göre farklı l ık gösterebilir, aksi taktirde şuuru tezahür ettiren ayrı bir 
ruh yoktur. Vücudun kendisi ruhtur ve vücudun ötesinde ayrı bir 
ruh yoktur. Bu bilgiye göre şuur gecicidir. Veya bireysel ruhlar yoktur, 
fakat tam bi lgiden ibaret olan ve her yeri kaplayan bir ruh vardır ve 
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bu vücut gecici bir cehaletin tezahürüdür. Veya bu vücudun ötesinde 
özel bir  birey, veya yüce bir ruh yoktur. Bütün bu kavramlar i htiras 
halinin ürünlerid ir. 

2 2  
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yac cıı krtsıuı-vad ekasmin 
karye sakcam aluıicukam 

acattviircfw-vad alpariı ca 
car tanuısam udahrcam 

)'at-olan;  rıı-fakat ; krtsna-vat-herşey olarak; ekasmin-birde; 
karye--çalışma; sakcam -bağıml ı ;  ahaitukam-sebepsiz ; acattva-arıfw
vat-gerc ek bi lgiden yoksun; alpam-zay ıf; ca-ve ; tat-o; 
tamasam-karanl ık hal inde ;  udahnam-denir. 

CEVİRİ  
Hakikat bilgisinden yoksun olarak ve zayıf bir halde herşeyin o 
calısmadan ibaret olduğu zannedilerek kisinin bir ceşit calısmaya 
bağlanmasıyla ilgili olan bilgi karanlık halindedir. 

ACIKLAMA 
Sıradan insanların bi lgisi her zaman karanlık, veya cehalet halindedir, 
cünkü koşu l lanmış yaşamdaki her canlı varlık cehalet hal inde doğar. 
Otoriteler ve kutsal öğretilerin yardımıyla bi lgisini ilerletmiyen kişinin 
bi lgisi vücuduyla sınırlı kal ır. Bu gibi kişiler kutsal metinlerin öğreti leri 
doğrultusunda hareket etmekle i lgilenmezler. Onlar icin para Tanrıdır 
ve bilgi de vücutsal isteklerin tatmin edi lmesi anlamına gel ir. Böyle 
bir bi lginin Mutlak Hakikatle hicbir i lgisi yoktur. Bu bi lgi az cok 
hayvanların bi lgisine eşitt ir, yani yemek, uyumak, savunmak ve 
ciftleşmekten ibarettir. Bu bi lginin karanlık halinin bir ürünü olduğu 
burada be l i rt i lmekted ir. Birbaşka deyiş le ,  bu vücudun ötes inde 
bu lunan ruh-can i le i lgi l i  olan bi lgiye erdem hal indeki bi lgi  denir ;  
dünyevi  bir  mantık ve akl i  tahminlerle ortaya atı lan ceşitl i  teori ler 
ve doktrinler üreten bi lgiye ihtiras hal indeki bi lgi denir, ve sadece 
vücudu rahat ett irmekle i lg i l i  olan b i lgiye cehalet hal indeki b i lgi 
denir. 
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ni:wı tmi1 sıı ı\�tı-rnhi rt1111 
cırciga-dt 't'SilCdlı hr(mı 
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ı ıi:var ı 1m-ıs l rı h  ed i lm i s ;  s ı 1 ı ıgı 1 - rı ıh i rı 1 ı ı ı-hrığ ı m l ı  l l lm;ıb ı : ın ;  ı 1 rii.�ı 1 -
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[ncps11nZi-meyve�e l  sun u c l a r ı  a rzu l a m ı y ; �n l• i r i :; i  ta raf ınd <1 11 ; 
iu.1mw-hareke t ;  \'df-hrı ng i ;  rı 1 r- r ı ;  s(l r r ı  ikı 1 ı ı ı-crdem ha l indl' ;  
ucymc---<len i r .  . 

CEVİRİ  
Is lah edi lmis olan ve bağıml ı l ık olmaksızın icra edilen, sevgi ve 
nefretten uzak ve meyvesel sonuclar arzulanmaksız ın yapı lan 
hareket erdem hal indedir. 

ACI KLA MA 
Is lah edi lmis  meslek i görevler, toplumdaki ce:; i t l i  hi ı l i"ımlcr ve s ın ı fla r  
i c in  ku tsa l  met in ler  tarafından hel i rl end iği g ib i ,  bağım l ı  l l lunmad<ın 
veya üzerinde hak iddia ed i lmeden yap ı l ı r  ve :;ahsi tatminiyet  vcy;ı 
duyusa l memnuniyet  i c in  yapı lmaks ı z ın  sadece Yüce Tanr ı y ı tatmin 
etmek amac ı y l a  sevgi ve nefretten ar ın ın ı s  l ı l a rak Krşna suuruyL ı  
yap ı l an bu faal i yet ler erdem hal indedi r. 
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)'Cıt--olan; rı ı-fakat ;  kt'inıa-ips ı .ırnl-meyvese l sonuclar arzulay;m biris ı  
tarafı ndan ;  kmına-ol ı şma; su -ı:ılım1kCirt'ncı -ndis i l e ;  t 't'i-vcya; 
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punah-tekrar; kriyate-yaptlmış; bahula-ayasam-büyük bir işçilikle; 
tat--0; rajasam-ihtiras halinde; udalıruzm-denir. 

CEVİRİ 
Fakat, kişinin arzularını tatrriin etmek amacıyla büyük bir gayret 
sarfederek ve sahte nefsinin etkisinde kalarak yaptığı hareketler 
ihtiras halinde yapılan hareketlerdir. 

2 5  
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anubandham kşayam himsam 
anapekşya ca pauruşam 

mohad arabhyate karma 
yat tat tamasam ucyate 

anubandham-ge l e c e k te k i  b ağ ı m l ı l ı ğ ı n ;  kşayam-tahribat; 
himsam-ve diğerlerine rahatsızlık; anapekşya-sonuçlan göz önüne 
almaksızın; ca-de-da; pauruşam-benlik onayı; mohat-yanılgı ile; 
arabhyate-baş l amı ş ;  karma-ça l ı şma ;  yat-hang i ;  tat--o; 
tamasam--cehalet halinde; ucyate-denir. 

CEVİRİ 
Yanılgı içinde, kutsal öğretiler .umursanmaksızın ve gelecekte ortaya 
çıkartacağı sorunlar veya diğerlerinin üzerinde şiddet ve rahatsızlığa 
sebep olacağı düşünülmeksizin yapılan hareketler cehalet 
halindedir. 

ACIKLAMA 
Kişi, bir hareket yaparken Ya.madütalar adı verilen Yüce Tanrının 
temsilc i lerini ,  veya devleti göz önüne almalıdır. Sorumsuzca yapılan 
işler tahribata sebep olur, çünkü bu gibi çalışmalar kutsal öğretilerin 
ıslah edici i lkelerini tahrip eder. Bu gibi hareketler şiddet üzerine 
kuruludur ve diğer canlı varlıkları rahatsız eder. Bu g ibi sorumsuzca 
yapılan çalışmalar kişinin şahsi tecrübesinin ışığında yapılır. Ve buna 
yanılgı denir. Bu gibi , yanı lgı içerisinde yapılan bütün cal ışmalar 
cehalet halinin ürünleridir. 
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mukta-sango 'nahaıiı-vadi 
dhrty-utsaha-samanvitah 

siddJıy-asiddlıyor nirvikarah . 
karta sattvika ucyate 

1 8 .26 

mukta-saiıgah-bütün maddi bir l iktel ik lerden özgür ;  anaham
vad.i-sahte nefis olmaksızın; dhrti-kararlılıkla; ucsaha-ve büyük 
bir şevkle ;  sanuınvitah-uzmanlaşmış; siddJıi-mükemmellik içinde; 
asiddlıyoh-ve başarıs ızlık; nirvikarah---değişmeksizin; karta--<:alışan; 
sattvika�-erdem hal inde ; ucyate---denir. 

CEVİRİ 
Maddi doğanın halleri ile ilişkili olmadan, sahte nefisten arınmış 
olarak, büyük bir kararlılık ve hevesle ve başarıyı ve başarısızlığı 
düşünmeksizin görevini yapan kişi erdem halinde calışıyor 
demektir. 

ACIKLAMA 
Krşr:ıa şuurundaki kişi doğanın İnaddi hallerine daima aşkındır. Yaptığı 
çalışmanın sonucundan hiçbirşey beklemez, çünkü o, sahte nefis ve 
gururu aşmıştır. Yine de çal ışmasını tamamlıyana kadar işini büyük 
bir hevesle yapar. Cektiği zorlukları umursamaz ve daima hevesle 
çalışır. Başarıyı veya başarısızlığı umursamaz; rahatsızlığı ve mutluluğu 
eşit karşılar. Bu şekilde çalışan kişi erdem halindedir. 
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ragi kanna-pala-prepsur 
lubdho hiriısatmako 'sucih 

harsa-sokan vitah karta 
rajasah pariki;titah 

ragi-faz l a s ı y l a  bağ ım l ı ;  karma-pala-ça lışmanın meyves i ;  
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prepsuh-arzulamak; lubdJuıh-aç gözlü; hiriısa-atmakah-daima haset 
eden; a5ucih-pis; harşa-soka-anvitah-sevince ve üzüntüye hedef olan; 
karta-böyle cal ışan; riijasah-ihtiras hal inde ;  parikirtitah-ilan 
ederim. 

CEVİRİ 
Çalışmasına ve çalışmasının �eyvelerine bağımlı olan, calışmasının 
meyvelerinden zevk almayı arzulayan, aç gözlü olan, her zaman 
haset eden, saf olmayan ve sevinç ve üzüntü icinde calkalanan 
kişi ihtiras halindedir. 

ACIKLAMA 
Materyalizme, veya sevgiye, e�ine karısına ve çocuklarına çok fazla 
bağımlı olduğu için kişi, belli tipte bir çalışmaya, veya calışmasının 
sonucuna çok fazla bağımlı olabilir. Bu gibi kişiler yaşamda yücelmeyi 
arzulamazlar. Sadece bu dünyada mümkün olduğu kadar rahat 
yaşamaya çalışırlar. Gene llikle aç gözlü olurlar ve sahip oldukları 
herşeyin daimi olacağını ve asla kaybedilmeyeceğini düşünürler. Bu 
gibi k işiler diğerlerine haset ederler ve duyularını tatmin edebilmek 
icin herşeyi yapmayı göze alırlar.Bu bakımdan, bu gibi kişiler temiz 
değildir, ve ka.zandıkları şeylerin haram veya helal olduğunu 
umursamazlar. islerinde basarılı iseler mut lu olurlar ve basars ız 
olduklarında çok .rahatsız olu�lar. Bu gibi kişiler ihtiras halindedir. 

28 
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ayuktah prakrtah stabdluıh 
satho naiskrtiko '/asah 

visadı dirghQ-sütri ca 
. 

karta tamasa u.cyate 

ayuktah-k u t s a  l m e t in l e  r in  ö ğ re  t i l  e r  i ne u y m a yan ; 
prakrtah-mate rya l i s t i k ;  stabdhah-ina  t c  ı ;  sathah-sahtekar; 
naiskrtikah-diğerlerine hakaret etmekte uzman; alasah-tembel; 
vişadı-somurtkan; dirgha-sütri-işi ağırdan alan; ca-de-da; 
kartö.-calışan; tamasah--cehalet hal inde ; ucyate-denir. 
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CEVİRİ 
Kutsal metinlerin öğretilerin.e ters düşen islerle meşgul olanlar, 
maddiyatcı, inatcı, sahtekar ve diğerlerine hakaret etmekte uzman 
olanlar, tembel ve her zaman somurtkan ve işi ağırdan alanlar 
cehalet halinde calışan kişilerdir. 

ACIKLAMA 
Ne çeşi t  calışmanın yapı l ıp, ne ceşit calışmanın yapılmayacağını kutsal 
öğre t i l erde bu lab i l i r i z .  Bu kutsa l öğre t i ler i  umursamıyanlar ,  
yap ı lmaması gereken cal ışmalarla meşgu l olurlar ve bu  gibi kişi ler 
gene l lik le  materyal isttir .  Bun lar kutsal metinlere göre deği l doğa 
hal lerine göre cal ı ş ır lar .  Bu gibi kişi ler nazik değildir ve gene l l ikle 
kurnazdı r ;  ayrıca d iğerlerine hakaret etmekte uzmand ır lar. Cok 
tembeldirler ve yapmaları gereken bir görevleri olsa bi le bunu doğru 
d ürüst yapmazlar ve sonra yapmak üzere ertelerler .  Onun icin 
somurtkan görünürler .  i ş l eri sürüncemede b ı rakır lar ;  b ir  saate 
yapı lacak bir işi b i le  aylarca  sürüncemede bırakırlar. Bu gibi kişi ler 
cehalet hal indedir. 

29 
�� q-ct-� �ıoıaff71f4u -�I'1I ı 
sili2141'14� '1� � 1 1 � '<. l l  
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bu.d.dher bedmn dhrtes caiva 
gu.natas oi-vidhaın snııı 

procyamZınam aseşena 
prthakrvena daıuô1jaycı 

bııddheh-z e  k a n ın ; bedam-fark l ı  ! ı k la r ;  dhrreh-sarsı lmaz l ığın; 
ca-d e -d a ;  eva-kes in l i k l e ;  gunatah-madd i doğan ın ha l l e r i  
t a r a fı nd a n ;  tri-vid/wnı- ü ç  c e ş i d i n ;  sn1ıı-sa d e c e  d u y ;  
procyamanam- B e n  i m  t a r a f ı m d a n  a n  1 a t ı  1 d ı ğ ı g i b i ; 
aseşena-detaylarıy la ;  prthlıktvena-fark l ı ;  danaı1jaya-Ey servetler 
fatihi. 

CEVİRİ 
Ey servetler fatihi, maddi doğanın üç haline göre oluşmuş olan 
çeşitli anlayıs ve kararlılıkları detaylarıyla şimdi Benden dinle lütfen. 
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ACIKLAMA 
Maddi doğanın üç farklı haline .göre, üç farkl ı  bölümde, bilgiyi, bilginin 
hedefini ve bileni acıklamıs olan Krsna, simdi de icraatcının zekasını 
ve kararlılığını açıklamaktadır. 

· · · · · 

3 0  
� � � � C#>l4fct>ıif � 1 
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pravrttiriı ca nivrttiriı ca 
karyakarye bayabhaye 

bandlıariı mok.şariı ca ya vetti 
buddJıih sa partha sauviki 

pravrttim-yapmak; ca-de-da ;  nivrttim-yapmamak; ca-ve; 
karya-neler yapılmalı ;  akarye-ve neler yapılmamalı ;  baya-korku; 
abhaye-ve korkusuzluk; bandJıam-bağlanmak; mokşam-özgürlük; 
ca-ve; ya--olan; vetti-bilir; buddJıih-anlamak; sa--o; partha-Ey 
Prtha'nın oğlu; sattviki-erdem halinde. 

CEVİR İ  
Ey P�:tha'nın oğlu, neyin yapılması gerektiğini ve neyin yapılmaması 
gerektiğini ,  neyden korkulması gerektiğini ve neyden 
korkulmaması gerektiğini ve neyin özgürlük verip neyin bağladığını 
anlayan kişi erdem halindedir. 

ACIKLAMA 
Kutsal metinlerin doğrultusunda hareket etmeye pravrtti, yani 
"yapılmaya layık hareketler" denir. Ve bu şekilde yönlendirilmemiş 
olan hareketler icra edilmemelidir. Kutsal öğretileri bilmeyenler, 
yaptıkları çalışmanın etki ve tepki lerine hedef olurlar. Zekası i le 
herşeyi birbirinden ayırt ederek anlayan kişi erdem halinde demektir. 

3 1  
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yaya damıam adhamıariı ca 
karyariı cakaryam eva ca 
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yaya damuım adharmariı ca 

karyariı cakaryam eva ca 
ayathavat prajanö.ti 

buddhih sa partha rajasi 

1 8 .32 

yaya-hangisi  i l e ;  dmmam-dini  i lke ler ;  adhannam-<linsizlik; 
ca-ve; karyam-ne yapı lmal ı ;  ca-<le-da; akaryam-ne yapılmamalı ;  
eva-kes inl ik l e ;  ca-de -d a ;  ayatha-vat-mükemmel olmayan; 
prajanö.ti-bi l ir ;  buddlıilı-zeka ; sa-o ; partha-Ey Prtha 'nın oğlu ;  
rajas!-ihtiras halinde. 

CEVİRİ  
Ey Prtha'nın oğlu, din i le  dinsizliği, yapılması gereken hareket ile 
yapılmaması gereken hareketi birbirinden ayırt edemiyen kişinin 
anlayışı ihtiras halindedir. 

3 2  
arCllf � ırr 1RCf c1'rn ı <F1 ı ı 
� f'cıqflal�� �: m � � 1 1 � � 1 1 

.._ J 

adharrnaıiı dannam iti ya 
man yate tamasawta 

sarvarthan vipmitaıiıS ca 
buddhilı sa partha tamasi 

adhamıam-d ins i z l i k ;  dannam-d i n ;  iti-böy lece;  ya-hangi; 
manyate-düşünür ;  tama.sa-yanı lg ı  i l e ;  awta-örtülü;  sarva
arthan-b ü t ü n  ş e y le r ;  viparitan-yan l ı s  yönde ;  c a--<le-da; 
buddlıih-zeka;  sa-o; partha-Ey Prtha'nın oğlu ;  tamasl---cehalet 
halinde. 

CEVİRİ  
Dinsizliği din olarak ve  dini dinsizlik olarak gören, yanılgının ve 
karanlığın büyüsü altında ve daima yanlış yönde ilerlemeye calışan 
kişinin anlayışı cehalet halindedir, Ey Partha. 

ACIKLAMA 
Cehalet halindeki zeka daima ters yönde calışır. Aslında din olmayan 
birşeyi d in olarak kabul eder ve gerçek dini reddeder. Cehalet içindeki 
kişi , büyük bir ruhu s ıradan bir insan zannederken sıradan bir insanı 
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büyük bir  ruh olarak kabul eder. Hak ikati yalan, ya lanı hak ikat 
olarak kabul eder. Yaptıkları  her faaliyette yanlış  bir yol izleyen bu 
gibi k işilerin zekası cehalet halindedir. 

3 3  
� "ll"lIT arora TR": sı , uı r .. ;;; 4 f'1>41 : , 
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dhrcya yaya darayate 
manah-pranendriya-kriyah 

yogenavyabhica1inya 
dhrtih sa parcha satwiki 

dhrcya-kararl ı l ık ;  yaya-ne i le ;  darayate---<lestekler; manalı-akılın; 
prana-yaşam; indriya-ve duyular; hiyah-faaliyetler; yogena-yoga 
uygulamasıyla; avyabhica1inya-hiç ara vermeden; dhrtih-kararlılık ; 
sa-o; panha-Ey Prtha'nın oğlu;  sattviki-erdem hal inde .  

CEVİRİ 
Ey Prtha'nın oğlu, yoga uygulaması ile sağlamlaştırılmış olan ve 
böylece akılın, duyuların ve yaşamın faaliyetlerini kontrol eden 
sarsılmaz bir kararlılık erdem halindedir. 

ACl KLAMA 
Yoga sözcüğü , "Yüce Ruhu anlamak" anlamına gelir. Kararl ı l ık icinde 
Yüce Ruhta sabitleşmiş olarak aklını, yaşamını ve duyusal faaliyetlerini 
Yüce Tanrı üzerinde yoğunlaştırmış kişi Krşna suuruna sahiptir. Bu 
ceşit kararl ı l ık erdem hal indedir. Avyabhicarinya sözcüğü, Krşna şuuru 
i le mesgul olanlar ın d iğer hicbir  faa l iyet tarafından baştan 
cıkarılamayacaklarına işaret eder. 

3 4  
"ll"lIT er � �, arora* , 
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yaya tu darma-kamarthan 
dhrtya darayate 'rjuna 

prasaiıgena palakaiıkşi 
dhrcih sa parcha rajasi 
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yaya-ne i le ;  ru-fakat ;  dı 11111d�iindarl ık ;  hinııı�iuyu'.'al menuniyer ;  
anhan- v e  e k o n o m i k  g e l i s m e ; dhıT\'ıl-kararl ı l ık la ;  
CÜirayare-d esrek  lc r ;  mjwııı-E y Arj  u n a ;  prııs ; 1 ı ıgcıııı-hağımlı l ık 
y ü z ü n d e n ;  pahı-ı!ktlnksi- m e y v c s e l  s u n u c l a r  a r zu l a y a n ;  
dlmih-kararl ı l ı k ;  sı'i--o; pı!11hL1-E y Prth<1 ' n ı n  l )ğ lu ; rtljı ısi-i hrira� 
hal i nde .  

CEVİR İ  
Fakat ,  d inde, ekonomik gelismede ve duyusal memnuniyette 
meyvesel sonuclar gözeti len bir kararl ı l ık ihtiras hal indedir, Ey 
Arjuna. 

ACl KLAMA 
D ini ve eh momik faa l iyer lerJc mcyvescl '.'\ ınudar arzu hıyan, tek ;ırz ıM ı  
d u y u  m e m nu n i ye t i  olan ve a k ı l lar ın ı ,  yasamlar ın ı ve  duyu Lnı n ı  
bunlarla mesgul edenler iht iras hal indedir. 

3 5  
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yll)'Ö s 1 1d(Jnmn bı1)'ılm sı ık,oiı 
lıisadmiı nııulmıı  l' l 'ı l  cıı 

na 1 ıi ırnıi1cari dıımıedlıil 
dhrcilı sıl pılrciw rtlnıföi 

ııaı·ı'i- n e  i l e ; wopnwıı- d ü s l e m e k ; /ııı\'ımı-h ırkma k ;  
;okam- y a k  ı n m a  k ;  1ıisödcını-somu r t  k a n l ı k ;  ı ı ıddmıı-yanı lgı : 
eva-k e s i n l i k l c ;  L-ll-d e - d a ;  n(ı-a s l a ;  ı ıinıııiicuri-k i:-; i  b ı ra k ı r ; 
durmedhö.-z e k i  o l m a y a n ;  dlnrilı-kararl ı l ık ; s il-ı ı ;  J ıilrchıı-Ey 
Prtha'nın oğlu ;  rı'inııısi--nhalcr hal inde .  

CEVİ R İ  
Düs, korku, yakınma, somurtkanlık ve yanı lgıdan ileriye gidememis 
zeki olmayan bir kararl ı l ık cehalet hal indedir, Ey Prtha'nın oğlu.  

ACl K LAMA 
Buna baka rak,  e rdem hal indek i ler in düş  görmeyecekler i  bın ı s ı m  
varamayız .  Burada bahsi gecen "düs" cok fazla u yumakla i lg i l ıd i r .  l Xı�  
kurm a k ,  veya d ü s  görmek doğa l  b irsey olduğu i c in gerek erdem 
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halindekiler, gerek ihtiras halindekiler, gerekse cehalet halindekiler 
düş görürler. Fakat, fazla uykudan ve maddi nesnelerden zevk almanın 
gururundan kendilerini alamı yanlar, her zaman maddi dünyaya hakim 
olmayı düşleyenler ve akıllarını, yaşamlarını ve duyularını bunlarla 
meşgul edenlerin kararlılığı cehalet halindedir. 

3 6  
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sukham tv idanim cri-vidham 
srnu me bharatarsabha 

abhyasad ramate yatra 
duhkhantam ca nigacchati 

sukham-mutluluk; cıı-fakat; idiinim-simdi; tri vidham-üc cesidin; 
srnu--duy; me-Benden; bharara-rsabha-Ey Bharatalar'ın. e.n .iyisi; 
abhyiisı'it-uygu lama i l e ;  ramate-zevk a l ı r ;  yatm-nerede; 
dulıkluı-rahatsızlığın; antam-son; ca---<le-da; nigacchati-kazanır. 

CEVİRİ 
Ey Bharatalar'ın en iyisi, koŞullanmış ruha zevk veren ve bazen 
de bütün rahatsızlıklarını sona erdiren üc ceşit mutluluğun ne 
olduğunu şimdi Benden duy. 

ACIKLAMA 
Koşullanmış bir ruh tekrar tekrar maddi mutluluktan zevk a lmaya 
calışır. Böylece ciğnenmisi ciğner. Fakat bazen, bütün bu zevklerin 
ve acı ların ortasındayken büyük bir ruhla il işki kurarak maddi 
dertlerinden kurtulur. Birbaşka deyişle, koşullanmış bir ruh her zaman 
belli bir duyu memnuniyeti ile meşguldür, fakat kurduğu iyi ilişkiler 
sonucunda yaptıklarının sadece bir tekrardan ibaret olduğunu anlar 
ve gerçek Krşı:ıa şuurunu uyandırarak tekrarlardan ibaret olan bu 
sözüm ona mutluluktan kurtulur. 

3 7  
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\'ar rwl tıgh' ı •istını i ı ıt 1  
t>Lıriniinıt.' 'mrropıını t ını 

cm sı ıkhmiı �ılttı •ikmi1. (ıroktt1m 
ı'irnıı ı-hı ıdılh i-prılc;,ıld,ı-j, ın ı 
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)'at-hangi ; w r-o ; ı1gw- l>a� Lu1g ı c ta ; 1 1 i s t 1m i ı •ı ı -ze h i r  g i b i ;  
pariname-sonund a ;  mıırrı ı-nek uı r ;  ı ıpı ı ını ını-k ı yas la ;  tilf----{ ı ;  
sı ıkham- mu t l u  luk ; siirrı •ikı.ın ı-erd e ın h a  1 ind e ;  fırokrı1m--<lenir ;  
arma-benl ikte ; hıdılhi-zekrtda ;  prıl\ı'iıli!-jı ını-tatıniniycttcn dı 1ğına. 

CEVİRİ  
Başlangıcta zehir gibi olan fakat sonunda nektar gibi olan ve kiside 
benlik  idrakini uyandıran sey erdem halindeki mutluluktur. 

ACI KLAMA 
Ben liğ in i  idrak etmiş k iş i ,  ak l ın ı  ve duyu ların ı knntrul cdcn:k ak l ın ı 
benliği üzerinde yoğunlastırabi lmck icin cesitli sart ve kuralları izlemek 
zorundad ı r .  Bütün bu is lemler cok zordur ve t ıpk ı  zehir  g i l> i  ac ıd ı r, 
fakat kural lar ı  i z lemekte basarı l ı  olan  kis i  askın bir kunu ına yi'ıbe l i r  
ve hakikat nektarını icerek yaşamdan zevk a l ı r .  

3 8  
f<-4 t!l � f .. ç:ı;ı ii.ıil lll� f1C:�S'ictl4 Si 9._ 1 
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ı ıi scıyendıiya-saıi1y0ii.ıl 
)'c ıt rw l agTe 'ımto[ıımwnı 

parinı'ime ı ıisıını i ·ı ıc ı 
tat sı.ıklıaıiı rt'i}asmi1 smıttlm 

mııyd- d u y u  n e  s n  c 1 c r i n  i n ;  indriyil- v e  d u y u  1 ; ı r ;  
sc1ıiı)1ugt'ir- k o m  b i n a  s y o n u n  J a n ;  )'llt- h ;ı n g i ; tllt--ı. ı; 
agre- b a ş  1 a n  g ı c t a ; ımıı tcı -ıı[ıcmwnı- t ı p k ı n e k t a r ; 
pariname-sonunda; visam i 1 1ıı-zchir gibi ; wr- o; s ı.ıkhdnı-murluluk;  
rZi,iasam-ihtiras ha l inde ; smrram--olarak görü lür. 

ÇEVİRİ  
Başlangıçta nektar gibi olan ve sonunda zehir gibi görünen ve 
duyular  i l e  duyu nesnelerinden türeyen mut lu luk i h tiras 
halindedir. 
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ACIKLAMA 
Genç bir erkek i le gene bir ·kad ın karşılaşırlar, ve duyuları gene 
adamı, kadını görmeye, ona dokunmaya ve onunla cinsel ilişki kurmaya 
zorlar. Bu durum, başlangıcta duyuları cok memnun edici olabilir, 
fakat belli bir zaman sonra tıpkı zehir gibi olur. Böyle bir mutluluk, 
her zaman ihtiras hal indedir .  Bu mutlu luk duyusa l bir 
kombinasyondan oluşur ve duyu nesneleri daima rahatsızlığa sebep 
olduğu icin onlardan uzak durulmalıdır. 

3 9  
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yad agre ciinubandh.e ca 
sukhaıiı mohanam iitmanah 

nidriilasya-pramüfotthariı · 
tat tiimasam udahrtam 

yat-olan;  agre-başlangıcta; ca-de -da; anubandhe-sonunda; 
ca- d e - d a ;  sukham- m u t  1 u 1  u k ;  mohanam-yanıltıcı; 
atmanah-benliğin; nidrii-uyku ; alasya-tembellik; pramada-ve 
yanı lgı ; uttham-ürünü ; tat-o ;  tamasam--cehalet ha l inde ;  
udahrtam-<len i r. 

CEVİRİ 
Benlik idrakine kapal ı  olan,

· 
bastan sona yanılgı ile dolu olan, 

uyku, tembellik ve yanılgıdan kaynaklanan mutluluk cehalet haline 
aittir. 

ACIKLAMA 
Tembellik ve uykudan zevk aİan kişi kesinlikle karanlık halindedir, 
ve nasıl hareket edip nasıl hareket etmiyeceğini bi lemiyen kişi de 
cehalet hal indedir. Cehalet halindeki kişi icin herşey yanı_lgıdan 
ibare ttir . Ne  basında ,  ne de sonunda mutluluk vardır. ihtiras 
halindekiler icin başlangıcta kısa bir mutluluk olabilir, fakat sonunda 
kesinlikle rahatsızlık vardır. Cehalet halindeki kisiler icin hem 
başlangıcta hem de sonunda sadece rahatsızlık vardır . ·  

· 
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40 
� � � qr fufcf � qr q<{": 
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� 'll q;fa ;;l 1ni �: "fllRf �: 1 1  'ıs' o i l  

ıw  tad asti prchi vyiiıi1 { 'G 
divi dewsı.ı ı1Zi [nmah 

smwaın {Jrakrci-jair nı ı ıktmiı 
yad ebhih syc1c trihhir gı ınııilı 
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ıw-değ i l ;  wt-o;  asri-orad a ;  [nthi{ 'Vtİ111-dünyad a ;  nl-veya; 
diıı. 1i-yüksek gezegen s istemler inde ;  deıı. •cs ı ı-yarıtanr ı ların ara� ında; 
ıı.ü-veya ;  pww/1-tekrar ;  sarrrnm-var u lu::- ;  (>rt 1krri ı ı i /ı-ınaddi 
doğadan  doğm uş ;  ımıkrmn-özgür ;  :vcıc-u ; L'h/ıi/ı-bunLırdan 
etk i lenerek ; S)1iir-d ır -dür ;  tribhih-üc ; gııııui/ı-ınadd i duğanın 
halleri .  

CEVİRİ  
Gerek burada, gerekse yüksek gezegen sistemlerindeki yarıtanrılar 
arasında maddi doğanın bu üc halinden kurtulabilmis olan hicbir 
varlık yoktur. 

ACI KLAMA 
Madd i doğanın üc ha l in in bütün evrendeki  etkis i  burada Tanrı 
tarafından ( )zet lenmekted ir. 

4 1  
�nt ·� 'q" � ı 
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lniihmmw-kscı criwı- ı •isclıiı 
siidra;1iııi1 ca ı;arnnwfıu 

karmani [.n·avibhaktiini 
sıı.:abhavcı-[ırnh!uwair gı ını ı ih 

/;rahmana- b r a h m a  n ! a r ı n ;  ksatı-iya-kşa  t r i  y a  l a  r ı  n ;  1 1ısilnı-vc 
va is y a  1 a r ı n ;  siidrliııam-süd ra la r ın ; ccı- v e ;  fı(mınro[ ıu-Ey 
d ü ş m a n  1 a r ı n ı  z a p t  e d e n  ; kctmıani--faa l i yetkr; 
rn·avibhaktani- b ö  1 Ü n  m Ü ş ;  svabhava-k c n d i d o ğ a  l a  rı n a ; 
prabhavaih-<loğmuş; ,gunaih-maddi doğanın halleri tarafından. 
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CEVİR İ  
Maddi haller ile göreceli olara.k, brahmaQlar, kşatriyalar, vaisyalar 
ve südralar kendi doğalarından doğmuş olan nitelikleri ile ayırt 
edilirler, Ey düşmanını zapteden. 

42 
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samo damas wpah saucaın 
ksancir li1javam eva ca 

jiu'inariı vijiu'inam ascikyarn 
brahma-kanna svabhava-jam 

samah-sak in l i k ;  damah-ben l i k  kontro l ü ;  wpah-<;ile; 
saucam-saflık; kslinrih-hoşgörü; liljavam-ictenlik; eva-kesinlikle; 
ca-ve ; jiu'inam-bilg i ;  vijiu'inam-h ikmet ; lisrikyam--dindarl ık; 
brahma-b r ah m a ı::ı. ı n ;  kanna- g öre  v i ; svabhavajam-kendi 
doğasından doğmuş olan. 

CEVİR İ  
Sakinlik, benlik kontrolü, cÜe,  saflık, hoşgörü, içtenlik , bilgi, 
hikmet ve dindarlık brahmanların calışma nitelikleridir. 

43 
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sauryaın cejo dhrcir daksyam 
yuddhe capy apalayanam 

danam isvara-bavas ca 
kşlicrariı karma svabhava-jam 

sauryam-k ah  r am  a n l ı k ;  cejah- g ü ç  ; dhrrih-kararlılık; 
dakşyam- bec e r i ;  yuddhe-sa va ş t a ;  ca-v e ;  api--de-da; 
apali'iyanam-kacmamak; danam-yardım severlik; isvara-liderliğin; 
bavah--doğa ; ca-ve; kşacram-kşatriyanın; karma-görevi; svabhava
jam-kendi doğasından doğmuş olan. 
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CEVİRİ 

1 8 .44 

Kahramanlık, güc, kararlı l ık, beceri, savasta cesaret , yardımseverlik 
ve liderlik kşatriyaların doğal calışma nitelikleridir. 

44 
q;� cl-� �  < � 

q�:qı:ıl,qr.f q;lf �lC::flllfq � l l 't't l l  

krs i-J:;l ı-rtıksy t 1-1 •li nij:vd ıiı 
1 1ulswı-ktımıu wt1bhıl 1  ı ı - ; ,nı ı 

ptıı"icd; .. yacnw kmiı kumııı · 

sıldımwipi s·mbfui 1 1u-jımı 
krsi- c i f t s ü r m e k ;  go- i n e  k 1 e r i n ; rt1b:vt1-kurunma ; 
vanijyam-ticaret ;  t ' l l İ 5 )1 a-va i s ya n ın ;  kmmıı-gür e v ;  �nıhhılm 
jam-k end i d oğa s ı nd a n d o ğ m u ş  o l a n ;  pariuırytl-hizıner;  
Citnwkam---olusmus ; kaıma-görev;  sıidrnsya-südranın; tı/>i--de-da ;  
svabhava-jam-kendi doğas ından doğmus. 

CEVİR İ  
Çiftci l ik, inek bakımı, v e  ticaret vaisyaların doğal görevleridir, ve 
südra ların  doğal görevi diğerlerine h i zmet etmek ve isci l ik  
yapmaktır. 

45 
� � �: � � ;r{: 
fqq;ıff.:ı<a: fufu � � � ı ı 't � ı ı  
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s ·ı ıc wc kamımn· uhlıirncuh 
smnsiddhim l�ı/Jlwtt' naralı 

svcı-knnıw-nirawh siru/Jıiıiı 
yacha ı ıindmi tac clın11 1  

sve  s ve-k e nd i s i n in ; karnıcnıi-c a l ı sma ; ahlıirnw/ı-izlt: ınek ; 
sari1siddhirn-mükemmellik; labha ce-e lde �tmck ; naralı-adam;  s t 1l ı
kamw-kendi görevinde ; nirntalı-meşgu l ;  sicUlhım-miikemmcl l ik ;  
yarha---olarak; vindati-ulaşır ; tm-o; <;rnı ı--<linlc . 
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CEVİR İ 
Herkes kendi ça lışma niteliklerini izleyerek mükemmelliğe 
ulaşabilir. Bunun nasıl yapılacağını şimdi Benden dinle. 

46 
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yatah pravrttir bütiiniirn 
yena sarvam idam tatam 

sva�kamwrıii tam abhyarcya 
siddhiıiı virıdati miiMvah 

yatah-kimden; /Jravrcrih-türemiş; bütiiniim-bütün canlı varlıkların; 
yena-kim tarafından; sanıam-hep;  idam-bu ; tatam-kaplavan; 
sva�kamwnii-kendi görev leri  i l e ;  tam-Ona; abhyarcya-ibadet 
ederek; siddhim-mükemmell ik;  vindati-elde eder; miiıwvah-adam. 

CEVİR İ 
Bütün varlıkların kaynağı ve her yeri kaplayan Tanrıya ibadet 
eden ve kendi işini yapan kişi mükemmelliğe ulaşabilir. 

ACI KLAMA 
Onbeşinci Bölümde be l i rt i ldiği  g ib i ,  bütün canl ı  varlıklar Yüce 
Tanrının öz parcalarıd ır. Bu bakımdan, Yüce Tanrı bütün canlı 
varlıkların baslangıcıdır. Bu hakikat Vediirıta�sü tra 'da janmady asya 
yacah sözleriyle onaylanır. Ve Bagavad�gitii'nın Yedinci Bölümünde 
belirtildiği gibi, Yüce Tanrı dahili ve harici enerj i leri i le herşeyi kaplar. 
Bundan dolayı ,  Yüce Tanrının bu enerj i lerine ibadet ed i l me lidir .  
Vaişnava kul ları gene l l ikle Yüce Tanrının dahi l i  enerj isine ibadet 
ederler. Onun harici enerj isi dahili enerj isinden kaynaklanır. Harici 
enerj i geri pl andadır, fakat Yüce Tanrı, bütün parcasın ı n  yay ıl ımı 
olan Parama.tına arac ı l ığ ıy la  her yerde  mevcuttur.  O, bütün 
y�rıtanrı ların, bütün insanların, bütün hayvanların kalbiI1de bulunan 
Ustünruhtur ve her yerde mevcuttur. Bu bakımdan kişi, Ustünruhun, 
Yüce Tanrının öz parcası olduğunu bi lmeli ve bir görev olarak Yüce 
Tanrıya hizmet etmel idir. Herkes tam Krşna şuuru ile Tanrıya adanmış 
hizmet vermel idir. Bu maddede tavsiye edi len de budur. 

Herkes, duyuların efendisi Hrşikesa tarafından bel l i  bir meslekle 
meşgul edi ld iğini d üşünmelidir .  Ve kişi ,  meşgul olduğu cal ışmanın 
sonucuyla Tanrının Yüce Şahs ına i badet etmel id ir. K iş i ,  eğer her 
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zaman tam Krsna suunıyla böyle düşünürse o zrıman Tanrının hitfuyla 
herşey i n  tamamen fark ına var ır .  Yasamda mükemmel l iğe böy lece 
u laşı lab i l ir .  Tanr ı ,  Bagm 1t1(/-girı'i 'da ( 1 2 . 7 ) ,  tesam ohmiı smn ı ıddhmrii 
eler. Yüce Tanrı ,  Kend is ine adanmıs ku lun kurtarı lmrıs ında bütün 
sorumlu luğu üstlenir .  Yasamdaki en yüce mükemmel l ik  budur. Kiş i .  
her ne meslekle uğraşı rsa uğrass ın, eğer Yüce Trınrı ya hizmet ederse 
en yüce mükemmell iğe u lasır. 

4 7  
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src)•t'in s� ıo-dcırmo vigı ırnılı 
pm-o -dmını'it sv-anı ısrhirar 

wcıhhava-niyataıiı kmına 
kı ırvan nc'ipnori kilbişcmı 

sreyan-d a h a ı y ı ; sva-dmma/ı-k i ş i n i n  k e nd i  m e s l e ğ i ; 
vigııncıh-ga y r i m  ü k e  m m e  1 i c ra a t ;  purn-ılmınCir-birbaşkas ın ın 
mes leğinden ; s ıı -anıı s rh i  rö r-mü kemme l en y ap ı lm ı ş ;  svllbhZi.qıa
niyaram-k i ş i ni  n m i z ac ı na göre be l i r l enmi s ;  bmw---cal ışma ; 
kıırvan-icra etmek ; na-as la ;  apnnri-u laş ır ; ki/Lıişanı-günahsa l 
tepk i ler. 

CEVİRİ  
Kişi b i rbaskasın ın mesleğini benimsiyeceğine ,  mükemmelen 
yapamasa bile kendi mesleğini yapmalıdır. Kisinin mizacına göre 
belirlenmiş görevler günahsa! tepkilerden asla etkilenmez. 

ACI KLAMA 
İnsanların mesleki görevleri l 3af;°m ıod-gitı'i 'da bel irt i lmist ir. Drıhrı öncek i 
maddelerde görCı ldüği·ı gibi ,  /rröhmmı/ann,  ksucrıyulorı n ,  vcıisycı lcırın ve 
südrn/arın görev le ri a i t  oldukları  doğa hal lerine güre hdirlcnmişt i r . 
Kişi , birbaşkasının görevini takl it  etmeme lid i r. Bir brahmmı a i les inde 
cloğmus olsa b i le sıldrnların yaptığı is leri cekici bulan kis i  yapmacık  
bir tavırla kendisinin b i r  Lnahnwn olduğunu iddia etmemelidir. Herkes 
kend i doğasına u ygun bir  i ş te ca l ı şma l ıd ı r. Yüce Tanr ı ya hizmet 
amacıyla yap ı lan h icbir  i s  iğrene deği ld ir .  Brahman/arı n meslek i  
görev ler i kes in l ik le erdem ha l indedir ,  fakat k i ş inin mizacı erdem 
ha l i nde değ i lse o zaman brahmanların meslek i görevler ini  takl i t  
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etmemelidir. Kşatriyalar, veya yöneticilerin yapmak zorunda olduğu 
birçok iğrenç görevler vardır ;  kşatriyalar düşmanları öldürebi lmek 
için şiddet kullanmak zorundadır ve hatta bazen diplomasi uğruna 
yalan söylemek zorunda kalırlar. Bu gibi siddet ve ikiyüzlülükler politika 
gereği yapılır, fakat bu yüzden kşatriyalar kendi görevlerini bırakarak 
brahmarıların görevlerini yapmaya kalkışmamalıdır. . . Kişi, Yüce Tanrıyı tatmin etmek amacıyla çalışmalıdır. Omeğin, 
Arjuna bir kşatriya idi ve düşmanlarına karşı savaşmak istemiyordu. 
Fakat, eğer savaş Tanrının Yüce Şahsı Krşna'yı tatmin etmek icin 
yapılıyor ise, kişinin günah işlemekten korkması gerekmez. Ticarette 
de bazen tüccarlar kar etmek amacıyla birçok yalanlar söylemek 
zorunda kalırlar. Eğer bunu yapmazlarsa kar edemezler. Tüccar bazen, 
"Sevgi l i  müşterim, ben sizden kar almıyorum" der, fakat kişi ,  kar 
etmiyen tüccarın ayakta kalamıyacağmı bilmelidir. Bu bakımdan, eğer 
tüccar kar etmediğini söylüyorsa, bunun basit bir yalan olduğu iyi 
bilinmelidir. Fakat ,  bir tüccar yalan söylemeye mecbur olduğu bir 
mesleği yaptığı icin mesleğini bırakıp brahmarıların mesleğini yapmaya 
kalkışmamalıdır. Bu hic tavsiye edilmez. Kişi, eğer yaptığı çalışmayla 
Tanrının Yüce Şahsına hizmet ediyorsa brahman, kşacriya, vaisya, 
veya südra olması farketmez. Çeşitli kurban törenleri düzenleyen 
brahmarılar bile bazen hayvan kurban etmek zorunda kalırlar, çünkü 
baz ı Yedik ayinlerde bazen hayvan kurban edi lir. Aynı �ekilde, 
mesleğinin gereği olarak düşmanları öldüren bir ksatriya bu hareketi 
ile günaha girmez. Bu konular Uçüncü Bölümde detaylı bir şeki lde 
anlat ı lmıştı ; herkes Yajfia, yani Tanrının Yüce Şahsı Krşı:ı.a icin 
çalışmalıdır. Şahsi duyu tatminiyeti için yapılan herşey kişiyi bağlar. 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, herkes, içinde bulunduğu belli bir doğa 
haline uygun bir meslekle meşgul olmalı ve Yüce Tanrının yüce 
amacı için çalışmaya karar vermelidir. 

48 
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saha�jam kamw kaunteya 
sa�dosam api na tyajet 
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sanıarambhii hi dost:'na 
dünıt:'niignir iı •ii ; ırtah 
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saha-janı-kend i l iğ inden doğmuş; kmma-c<ı l ı şma ;  kııı ıntt:'yll-Ey 
Kunti 'n in oğlu ;  sa-dosam--kusurla; ııri-olm;ıkla ber<ıhcr;  ıw-asl<ı ;  
cyajet-k i ş i  b ı r a k m a l ı ;  Sdn 'tı-örnnıbhtılı-h ü t ü n  g i r i s i m l e r ;  
hi-kesin l i  k l e ;  doseıw-kusur l ;ı ;  d iinıcıw-dumanl <ı ;  u.r:;ni/ı-<ıtcs ; 
iva-olarak ; c'i tnalı-----Orrü lü . 

· 

CEVİRİ  
Tıpkı atesin dumanla örtülü olması gibi, her girisim de bir kusurla 
örtülüdür. Ey Kunti 'nin oğlu ,  k isinin ca l ısması hatalarla dolu 
olsa bile, kendi doğasından doğmus olan mesleğini bırakmamalıdır. 

ACI KLAMA 
Koşu l l anmış  yaşamda bütün c a l ışma l a r  doğan ın  m;ıddi  h<ı l lcr i  
tarafından k i rlet i lmis durumd<ıdır .  Kişi  bir briilınımı bi le  ols;ı hayvan 
öldürmen i n  gerek l i  o lduğu kurban kesme tören ler in i  yer i ne 
getirmel id i r . Aynı seki lde ,  bir ksarı-iya her ne kadar d ind <ı r  o lursa 
olsun  düşmana karşı savaşmal ı  ve bundan kacm;ımal ıdır .  Ay11ı şek i lde, 
bir tüccar ne kadar d indar olursa o lsun bazen kar ın ı saklama l ı  ve 
hatta bazen karaborsa t icaret b i l e  yapabi lmel id ir .  Bunlar ı  yapmak 
gerek l id i r ;  ve k isi hunlardan kacamaz. Aynı seki lde, kötü bir isvercne 
hizmet eden h i r  südra, yapı lmaması gereken seyleri yapmasını istese 
b i l e ,  patronuna h izmet etmeye devam edeb i lme l id i r. Bütün bu 
kusur lara rağmen kiş i ,  kendi mirncına uygun olduğu icin, hel ir lenmis 
görevini  yapmal ıd ır .  

Burada cok güzel bir ömek kull<ını lmıştır. Ateş, saf olmasına rağmen 
y ine de dumanla örtü lüdür.  Fakat ,  duman a teşin sa fl ığ ın ı a l ;ımaz .  
Ateş ic inde  duman olmasına rağmen, <ı te� y ine de hii t iin unsur lar ın 
i c inde en saf unsur c ı l <ırak kahtı ! edi l i r .  Kis i ,  eğer ksMrİ)'Cl görevini  
bırakarak lniihnwı ı gi irevinı yaparsa, hick imse lm'ilı 111u1ı gi'ırevinin z ı  ır 
olmadığına dair ona güvence veremez. Ve kisi ,  böylece maddi dünyacb 
hickimsenin  maddi doğa tarafından k irleti lmekten kurtulamıyacağın ı 
anlamış olur .  Bu hakımdan, burada veri len bu ates ve duman i imeği , 
konuy la i l işk i l i  olarak tam yerinde kullan ı lm ı st ır . Ateş yakan birisin in 
göz ler i  ve vücudunun d iğer  bölümler i  dumandan rahatsı z olab i l i r , 
fakat k is i  y ine de  ateşten yarar lanmak zorundad ır .  Ayn ı  şek i lde ,  
rahatsız ed ic i  u nsur l ar ı  yüzünden k isi görev in in  b ırakmamal ıd ı r .  
Aks ine ,  k i ş i ,  K rsna suurunda bel i r lenmis görevi  i l e  Yüce Tanrı ya 
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hizmet etmeye kararlı olmalıd ır. Mükemmelliğin s ırrı budur. Belli 
tipteki bir meslek, Yüce Tanrıyı tatmin etmek amacıyla yapı ld ığı 
zaman bu meslekteki belli bazı kusurlar da annır. Calısmanın sonucları 
arı tı larak adanmış hizmetle i l işki l i  bir hale getiri ldiği zaman, .kişi 
benliğini kendi içinde görmek bakımından mükemmelleşir ve buna 
benlik idraki denir. 

49 
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asakw-buddhih sarvatra 
jitamıii vigata-s[YThah 

naiskamıya-siddhiın paramariı 
sannyasenadhigacchati 

asakta-buddhih-bağı m l ı  olmayan b i r  zekaya sahip olmak ; 
sarvatra-her yerd e ;  jira-atnıa-ak ı l ı  kontrol etmek;  vigata
s[YThah-maddi arzular olmaksızın; naişkarnıya-siddhim-tepkisizliğin 
mükemmelliği; paramam-yüce; sannyasena-feragat tarzındaki yaşam 
tarafından; adhigacchati-kişi ulaşır. 

CEVİRİ 
Kendisini kontrol edebilen ve

. 
bağımlılıklardan kurtulmuş olan ve 

hicbir maddi eğlenceyi umursamıyan kişi , feragat uygulaması 
ara c ı l ığ ı y l a  t epki l erden kurtu lmuşluğun en yüksek  
mükemmelliğine ulaşabilir. 

ACIKLAMA 
Gerçek feragatın (vazgeçmişliğin) anlamı, kişinin kendisini daima 
Yüce Tanrının bir parcası olarak görerek kendi cal ışma ların ın 
sonuçlarından zevk almaya hakkı olmadığını düşünmesidir. Kişi, Yüce 
Tanrının öz parçası olduğu için cal ışmasının sonuclarından da Yüce 
Tanrı zevk almalıdır. Gercek Krsna suuru budur. Krsna suurunda 
hareket eden kişi gercek b ir sa��yasidir ve faregat tar

.
ika.t ındadır. 

Kişi , böyle bir kafa yapısıyla tatmin olur, çünkü asl ında Yüce Tanrı 
icin calıştığını bilir. Böylece, maddi olan hiçbir şeye bağımlı olmaz ve 
Tanrıya hizmet etmekten dolayı duyduğu aşkın mutlu luktan başka 
hiçbir şeyden zevk almamayı alışkanlık haline getirir. Bir sannyasinin, 
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gecmiste yapmış okluğu faal iyetlerin tepk i lerinden kurtu lmu:-; olma�ı 
gerekir ,  fakat Krsna şuurundaki  k i ş i  feragat düzenine g i rmeden b i le  
bu mü kemme l l iğe u laş ı r .  Bu a_k l i  duruma yogii.rüdhn, veya "yt .1ganın 
mükemmel l ik  safhası" denir .  Ucüncü Bölümde onayland ığı  gibi , Wl' 
ev iitnw -ra cir eva syii c : k endi kend i s inden tatminkar o lan k i � i  
faaliyetlerine tepki görmekten korkmaz. 

5 0  
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sicU:lhirn pr!i/)(o )'atha lmıhm<1 
wchapnoci ı ıibodlw mc 

SW?lllSt'naİ q  'll kı.1ı.t11(t')'ll 
nischa ji'ıô.ıwsya ya para 

siddhinı-mükcmme l l i k ;  ın·apcah-e lde  e t me k ;  yarluı-olarak; 
brahnıa- Y ü c e  Ta n r ı ; rarluı-öy l e yse ; a/mori-k i ş i  u l a s ı r ;  
nibodha- a n l a m a ya c a l ı s ;  nıe- B e nd e n ;  sanuist'rnı--özctle; 
eva-kes in l i k le ; kaıınteya-Ey Kunt i 'n in  oğ l u ;  nisrhii-safha; 
jiiiinasya-bilginin; ya-hangi ;  parii-aşkın .  

CEVİRİ 
Ey Kunti'nin oğlu,  bu mükemmell iğe ulasmış kisinin, simdi sana 
özetliyeceğim sekilde hareket ederek en yüksek bilgi seviyesi olan 
Brahman ' a ,  yan i  yüce mükemme l l ik  mertebesine nas ı l  
ulaşabi leceğini simdi Benden öğren. 

ACI KLAMA 
Kişinin kendi meslek i  görevini yaparak ve bu görevi sadece Tanrının 
Yüce Şahsı ic in yaparak en yüce mükemmel l ik sevi yesine nas ı l  
u lasab i l eceği burada Krsna tarafından A rjuna'ya anlat ı lmaktad ı r .  
Sadece Yüce  Tanrıy ı  tatmin etmek i c in cal ı san k i ş i ,  calşmasın ın 
sonucundan vazgecerek Yüce Brahman mertebesine u laşah i l ir .  Bu 
yol benlik idraki yoludur. Bilginin esas mükemmelliği saf Krşna şuuruna 
u lasmaktır ;  bu kornı i lerideki madelerde anlatı lacaktır. 
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buddhya visuddluıya yukto 
dhrtyiitmö.nariı niyamya ca 

sabdiidin vişayiiriıs tyaktvii 
riiga-dveşau vyudasya ca 

vivikra-sevi laghv-iiSi 
yata-viik-kaya-mö.nasah 

dhyiina-yoga-paro nityariı 
vairiigyariı samupiisritah 

ahaiıkarariı balam darpariı 
kamaın krodhariı parigraham 

vimucya nirmamah siinto 
brahma-büyiiya kalpate 
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buddhyii-zeka i le ;  visuddJuıyii-tamamen arınmış; yuktah--meşgul ;  
dhrtyii-kararl ı l ı k l a ;  iirmö.nam-ben l i k ;  niyamya-ıslah e tmek ;  
ca-d e -d a ;  sabda-adin-s e s  g i b i ; vişayiin-duyu nesne le r i ;  
tyaktvii- b ı ra k m a k ; riiga-bağı m l ı l ı k ;  dvesau-v e  n e fr e t ;  
vyudasya-bir kenara bırakmak; ca-de-da; vivikta-sevi-tenha bir 
yerde yaşamak ;  laghu-iisi-az yeme k ;  yata-kontrol  etmek;  
v(Ü<-konuşma ; kaya-vücu t ;  miinasah-ve ak ı l ;  dhyiina-yoga
parah-vecd i l e  do l mak ; nityam-günün y i rmidört saat i ; 
vairiigyam- b a ğ ı m s ı z  1 ı k ;  samupiisritah-s ı ğ ı n m ı ş  o l m a k ;  
ahankaram-sahte nefis ;  balam-sahte güc ;  darpam-sahte gurur; 
kamanı-şehvet; krodham-öfke; parigraham-ve maddi şeylerin kabul 
e d i l mes i ; vimucya-kurtu lmuş o lmak ;  nirmamah-sahiplenme 
duygusundan kurtu l muş olmak;  sl'intah-barış i c inde ;  brahma
büyiiya-benl ik  idraki icin; kalpate-uzmanlaşmış. 

CEVİRİ 
Zekası ile kendisini arıtmış �e kararlılık ile aklını kontrol eden, 
duyu tatminiyetine ait nesneleri bırakmış, bağımlılık ve nefretten 
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kurtulmus, tenha bi r yerde yaşayan, az yiyen, vücudunu, aklını 
ve konuşma gücünü kontrol eden, daima vecd i le dolu ve bağımsız 
olan, sahte nefis, sahte güc, sahte gurur, sehvet, öfke ve maddi 
şeyleri kabul etmekten kurtulmuş olan, sahte sahiplenmelerden 
özgür ve barıssever olan kisi kesinlikle benlik idraki konumuna 
yüksel mis tir. 

ACI KLAMA 
Zekası i le arınan kişi kend isi ı1 i  erdem hal inde tutar. &1ylece akl ın ı  
kontrol eder ve her zaman tefekkür eder. Duyu tatıniniyetine yl "ıne lik 
nesnelere bağıml ı  deği ld ir  ve faa l iyetlerinde nefret ve bağıml ı l ıktan 
kurtu lmuştur. Böylesine bağımsız bir insan doğal nlarak tenha h i r  
yerde yaşamayı  terc ih eder, ihtiyac ından fazlasmı yemez ve  vücudunun 
ve ak l ı n ın faa l i yet ler ini  kontrol eder .  Sahte nefsi yoktur ,  cünhı 
kendisini  vücudu olarak kabu l etmez. Birrnk madd i şeyi kahıl ederek 
şisman ve güdü b i r  vücuda sahir olmayı  da arzulamaz. Vi'ıcu tsa l h i r  
yasam kavramından kurtu lmuş olduğu ic in sahte bir  gurura sahip 
deği ldir .  Tanrı nın lütfuyla kendis ine sunu lan herşeyden tatmin nlur 
ve duyuları tatmin olmadığı zaman asla öfkelernnez. Duyusal nesnelere 
sahir olmak da istemez. Sahte nefisten bu şeki lde tamamen kurtulduğu 
zaman bütün maddi seylerden tamamen kopar. iste Brahman'ın benlik 
idraki mertebesi budur. Bu mertebeye hrahnw-biiw mertebesi denir .  
Kiş i ,  yaşamın maddi kavramından kurtu lduğu zaman harıs la dolar ve  
tahriklere kapı lmaz. Bu konu Bagmıcl(l-gita 'da ( 2 .70)  si iylc anlat ı l ı r :  

apiiı;•amananı acala-{mı tist hwiı 
samı ıdrnnı apah fncı·ı·isanti :;unıc 

wd1 1c ıt kiimii. �wııiı tnm 1iscınti Silrt 'l' 
SLl santim tl.(1noti i li! könw-kiiıııi 

"Sürek l i  olarak akan ırmaklar ın taş ıd ığ ı  suLu ile dolırnıs ına ka rs ın  
da ima sakin kalan b i r  okyanus g ih i ,  sürek l i  olarak  akan a rzu hı rdan 
rahatsız olmayan kisi barışa ulaşabi lir , fakat hu arzularını tatmin ermeye 
cal ışan kişi başarıya u lasamaz." 
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brahma-bütah prasanniitmii 
na socati na kiiiıksati 

samah sarvesu bütes.u 
mad-baktirn labhate param 

8 1 7  

brahma-bütah-Mutlak ile bir olmak; prasanna-atmii-tam bir coşku ; 
na-asla; socati-yakınır; na-asla ; kiiiıkşati-arzular; samah--eşit 
karşılar; sarveşu-hepsine; büteşu-canlı varlıklar; mat-baktim-Bana 
adanmış hizmet; labhate-kazanır; paranı-aşkın. 

CEVİRİ 
Bu askın mertebede bulunan· kisi, Yüce Brahman'ı hemen idrak 
ederek coşku ile dolar. Bu kiŞi asla yakınmaz, veya birşeyi 
arzulamaz. Bütün canlı varlıkları eşit gözle görür. Bu durumdaki 
kişi Bana adanmış saf hizmet mertebesine yükselir. 

ACIKLAMA 
Brahma-büta mertebesine ulaşmış gayrişahsiyetçiler için, Mutlak ile 
bir olmak ulaşılacak en yüce noktadır. Fakat, şahsiyetçiler veya adanmış 
kullar, saf adanmış hizmetle meşgul olabilmek için daha ileri gitmek 
zorundadır. Bu demektir ki, Yüce Tanrıya adanmış saf hizmet i le 
meşgul olanlar, brahma-büta, yani Mutlak ile bir olma konumundadır. 
Yüce Tanrı ile, yani Mutlak ile bir olmayan kişi Ona hizmet edemez. 
Mutlak kavramda hizmet eden ile hizmet edilen arasında fark yoktur; 
bununla beraber, daha yüksek bir manevi duygu farkı vardır. 

Yaşamın maddi kavramında duyu tatminiyeti iç in calışan kişi 
sorunlarla karşılaşır, fakat mutlak dünyada adanmış saf hizmetle meşgul 
olan kişi hiçbir dert veya sorunla karşılaşmaz. Krşna şuurundaki 
adanmış kulların yakınacakları, veya arzulayacakları hiçbirşey yoktur. 
Tanrı tam olduğu için, Krşr:ıa şuuru ile Tanrıya hizmet eden kişi de 
tam olur. O, tıpkı pis suları temizleyen bir ırmak gibidir. Adanmış saf 
kulun Krşna'dan başka bir düşüncesi olmadığı için doğal olarak her 
zaman sevinçlidir. Hiçbir maddi kayıptan dolayı yakınmaz, veya kazanç 
peşinde koşmaz, çünkü Tanrıya hizmet etmekten tamamen tatmin 
olur. Maddi zevkleri arzulamaz, cünkü her canlı varlığın Yüce Tanrının 
öz parçası olduğunu bilir ve bundan dolayı Onun ebedi hizmetçisi 
olduğunu da bilir. Maddi dünyada hiç kimseyi alçak, veya yüksek 
olarak görmez; alçak ve yüksek konumlar gecici olduğundan, adanmış 
bir kul gecici beliriş ve kayboluşlarla i lgilenmez. Onun için bir taş 
parçası ile altın aynı değerdedir. Brahma-büta mertebesi budur ve 
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adanmış saf kul lar bu mertebeye kolayl ıkla u laşır lar. Bu var olus 
mertebesinde Yüce Brahman i le bir olma ve kişinin bireysel l iğini 
kaybetmesi düşüncesi insana cehennem azabı gibi gel ir ,  cennet  
kra l l ık lara yükselme düşüncesi b i r  rüyadan ibaret o lur  ve kişinin 
duyuları d işleri kırılmıs bir yılan gibi olur. Dişleri kırı lmış bir yı landan 
korku l mayacağı g ib i ,  kend i l iğ inden kontro l  a l t ın a  a l ınabi len 
duyulardan da korku lmaz. Madde hastal ığına yakalanmış kisi ler icin 
bu dünya dertlerle doludur, fakat adanmış bir kul icin bütün dünya 
Vaikunçha, yani ruhsal sema gibidir. Bu madd i evrendeki en yüksek 
şahsiyet ,  adanmış  bir kul icin bir karıncadan daha önemli  değildir .  
Bu cağda adanmış hizmeti vaaz eden Krşna'nın enkamasyonu Rab 
Caitanya'nın lütfu i le bu mertebeye ulaşılabilir. 

5 5  
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bakıya marn abhijanari 
)'avan yas cfısmi wuvarah 

tato miiın wuvato ji'ıiiwa 
visare rad-anantaram 

baktya-saf adanmış hizmet ile; marn-Beni; abhijanati-kişi bilebilir; 
yavan-olduğu kadar; )'M ca asrn i-olduğum gibi; rarwarah-hakikatte ; 
tatah-sonradan; marn-Beni ;  tattvatah-hakikatte; jiıiitvii-bi len; 
visate-girer; tat-anantararn-sonradan. 

CEVİ R İ  
Kişi, sadece adanmıs h izmet yoluyla Beni olduğum gibi ,  yani 
Tanrının Yüce Sahsı olarak anlayabilir. Ve böyle bir adanmışlıkla 
Benim tam şuuruma ulaşan kişi Tanrının krallığına girebilir. 

ACI KLAMA 
Tanrının Yüce Şahsı Krşna ve Onun tam yayılımları ne akli tahminler 
ne de adanmamıs kisi ler tarafından anlas ı labi l ir .  Tanrını n  Yüce 
Şahsını anlamak isteyen kişi, adanmış saf bi� kulun rehberliği altında 
adanmış saf h izmet yoluna girme lidir. Aksi taktirde, Tanrmın Yüce 
Şahsının hakikati daima ondan saklı  kal ır .  Bagavad-girii 'da ( 7 . 2 5 ) ,  
niihariı. prakasah sarvasya sözcükleri i le  daha önce d e  belirt i ldiği gibi 
O, Kendisini herkese vahyetmez . Sadece bi lgi edinerek , veya akl i  
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tahminler yürüterek hiçkimse Tanrıyı anlayamaz. Sadece gerçekten 
Krşr:ıa şuuru ye adanmış hizmet i le meşgu l olanlar Krşı:ıa 'yı 
anlayabilirler. Universite d iploması bu konuda kişiye yardımcı olamaz. 

Krşr:ıa bi liminin erbabı olan kişi , Krşı::ıa 'nın yurdu olan manevi 
krallığa girmeye hak kazanır. Brahman olmak, kişinin k imliğini 
kaybetmesi anlamına gelmez. Adanmış hizmet var oldukca Tanrı, 
adanmış kul ve adanmış hizmet yolu var oh .. ff. Bu bilgi, kişi özgürlüğüne 
kavuştuktan sonra bi le  kaybolmaz . Ozgürlük, maddi  yaşam 
kavramından kurtulmak demektir; manevi yaşamda aynı farklıl ık ve 
aynı bireysellik vardır, fakat bu kavramlar tam Krşr:ıa şuuru içindedir. 
Kişi, burada kullanılmış olan vi5ate , yani "Bana girer" sözcüğünü 
yanlış anlayarak, bireysel ruhun gayrişahsi Brahman'ın varl ığında 
eriyip yok olduğunu savunan monist teoriyi desteklememelidir. Visate 
sözcüğünün anlamı, kişinin Tanrıya hizmet etmek amacıyla, Onunla 
beraber olmak için birey�elliğini koruyarak Yüce Tanrının yurduna 
girebilmesini ifade eder. Omeğin, yeşil bir ağaca konmuş yeşil bir kuş 
o ağaç i le bir olmaz, fakat o ağaçtaki meyvelerin tad ını cıkartır. 
Gayrişahsiyetçiler genel olarak denize akıp denizde kaybolan ırmak 
örneğini verirler. Bu durum gayrişahsiyetciler için bir mutluluk kaynağı 
olabilir, fakat şahsiyetçi ler tıpkı suda yaşayan bir canlı varlık gibi 
bireyselliklerini korurlar. Okyanusun derinliklerinde yaşayan çeşitli 
canlılar vardır. Yüzeyde yeterince canlı yaşamıyabilir; kişi, okyanusun 
yüzeyi yerine derinliklerinde yaşayan canlılar hakkında tam bilgiye 
sahip olmalıdır. 

Adanmış kişi, verdiği adanmış saf hizmetten dolayı Yüce Tanrının 
aşkın niteliklerini ve zenginliklerini hakikatin ışığı altında anlayabilir. 
Onbirinci Bölümde belirtildiği gibi, bu hakikat sadece adanmış hizmet 
yoluyla anlaşılabi l ir .  Aynı şey burada da onaylanmaktad ır; kiş i ,  
Tanrının Yüce Şahsını adanmış hizmet vasıtası i le anlayarak Onun 
krallığına girebilir. 

Maddi kavramlardan kurtularak brahma�büta özgürlüğüne ulaşan 
kişi daima Tanrı hakkında bilgi edinerek adanmış hizmete başlar. 
Kişi, Yüce Tanrı hakkında birşeyler duyup bilgi edinmeye başlayınca 
brahma�büta mertebesi kendiliğinden gelişir ve maddi pislik (açgözlülük 
ve h ırs) kaybolur. Hırs ve arzular adanmış kulun kalb inden 
temizlendikçe kul Tanrıya hizmet etmeye daha çok bağlanır ve bu 
bağlı l ıkla maddi pisliklerden kurtulur. Kişi ancak böyle bir_ yaşam 
durumunda Yüce Tanrıy_� anlayabilir. Bunun böyle olduğunu Srimad� 
Bagavatam da onaylar. Ozgürlüğe ulaştıktan sonra bakti yolu, yani 
adanmış hizmet devam eder. Vedanta�sütra ( 4. 1 .  1 2) bunu şu sözlerle 
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onaylar: ı'iprı'iyanı'it tatrı'ipi hi drştam . Bu, özgürlükten sonra adanmıs 
hizmetin devam e ttiğine işaret eder. Srimad-Bagavatam'da gercek 
adanmış özgürlük,  canlı varlığın kendi kimliğine ve kend i mcsru 
konumuna geri iade edilmesi olarak tanımlanır. Bu meşru koruım 
daha önce "Her canlı varlık Yüce Tanrının öz parcasıdır" sözler iy le  
izah edi lmişti .  Bu bakımdan, canl ı varlığın meşru konumu , �ütüne , 
yani Tanrıya hizmet etmektir. Kişi  özgürlüğüne u laştıktan sonra cL:ı 
bu hizmet asla durmaz. Gerçek özgürlük yaşamdaki yanlış kavramlardan 
kurtu lmaktır.  

5 6  
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sarva-karmany api sada 
kurvı'ino mad-vyapı'iSrnyah 

mat-pra.sadad avapnoti 
sı'iSvataın padam avyayam 

sarva- b ü t ü n ;  karmı'ini-fa a l i ye t le r ;  api-olmak l a  beraber ;  
sada-d a i m a ;  kurvı'inah- i c ra e t me k ;  mat-vyapı'iSrayah-Benim 
h ima y e m  a l tınd a ;  rnat-pra.sı'idat-Benim insafımla ;  avı'ipnoti-kisi 
ulaşır;  sı'iSvatam-ebedi ;  padam-yurt; avyayarn-bozulmaz. 

CEVİ R İ 
Her ceşit faaliyetle meşgul �imasına rağmen, Bana adanmış saf 
kulum, Benim himayem altında ve Benim lütfumla o ebediyet ve 
ölümsüzlük yurduna ulaşır. 

ACI KLAMA 
Burada k u l lan ı lan mad-vyap'a.srayah sözcüğünün anla m ı ,  " Yüce 
Tanrının himayesi  a lt ında" anlamına gelir .  Madd i pis l ik l erden 
kurtulmuş o lan adanmış bir  ku l ,  Yüce Tanrının veya Onu temsil 
eden manevi öğretmenin rehberliği altında hareket eder. Adanmış 
saf b i r  ku l iç in  hiçbir  zaman sınırlaması yoktur. Böyle bir insan 
günün yinnidört saati Yüce Tanrının rehberliği altında Yüce Tanrıya 
hizmet etmekle meşgul olur. Tanrı, Krşr:ı.a şuuru i le Kendisine hizmet 
eden adanmıs kul larına karsı cok naziktir. Adanmıs bir kul ,  bütün 
zorluk lara  rağmen sonunda 

.
o aşkın yurda, yani Krşı�aloka 'ya 

yerleştiri l i r .  Oraya girmesi garantidir ve bundan şüphe edilmez. O 
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yüceler yücesinin yurdunda değişim olmaz, orada herşey ebedidir, 
ölümsüzdür ve bilgi i le doludur. 
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cetasa sarva-karmani 
mayi sannyasya mat-parah 

buddhi-yogam upasritya 
mac-cittah satatariı bava 

cetasli-zeka i le ;  sarva-karmani-her çeşit faaliyetler; mayi-Bana; 
sannyasya-bırakmak; mat-parah-Benim himayem altında; buddhi
yogam-adanmış faal iyetler;  upliSritya-sığınmış olmak; mat
cittah-Benim şuurumda ;  satatam-günün yirmidört saati ; 
bava-sadece ol. 

CEVİRİ 
Bütün faaliyetlerinde sadece Bana güven ve her zaman Benim 
himayem altında calış. Böyle bir adanmış hizmet icinde tamamen 
Benim şuurumda ol. 

ACIKLAMA 
Krşr:ıa şuuru ile hareket eden kişi dünyanın efendisiymiş gibi hareket 
etmez. Kiş i ,  tıpkı bir hizmetçi gibi tamamen Yüce Tanrının 
direktiflerine göre hareket etmel idir .  Hizmetcinin bireyse l bir 
bağımsızlığı yoktur. Efendisine hizmet eden bir hizmetçi kayıp veya 
kazançtan etkilenmez. O, sadece efendisinin emirlerine göre sadık 
bir şekilde görevini yapar. Burada, Arjuna'nın Krşna'dan aldığı şahsi 
direktiflere göre hareket ettiğini , fakat Krşna'nın Şahsı ile konuşma 
şansına sahip olmayan bizlerin nasıl hareket etmesi gerektiği sorusu 
akla gelebilir. Fakat, Krşna'nın Bagavad-gitli'da verdiği direktiflere 
göre hareket eden kişi, Krşı:ı.a'nın saf bir temsi lcisinin rehberl iği 
altında hareket ediyormuş gibi olur. Bu maddede kullanılmış olan 
Sanskrit sözcük mat-parah çok önemlidir. Bu sözcük, kişinin yaşamda 
sadece Krşı:ı.a'yı tatmin etmek için Krşı:ı.a şuuru ile çal ışmasından 
daha büyük bir kazancın olmadığına işaret eder. Ve kişi, o yolda 
çalışırken sadece Krşna'yı düşünmelidir. "Ben bu görevi yapmak icin 
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Krşna tarafından secilmişim" sekl inde düşünen kişi doğal olarak daima 
Krşna'yı düşünerek hareket eder. Bu, mükemmel bir Krsna şuurudur. 
A ncak,  k iş i  kaprisle yapt ığ ı  bir işin sonucunu Krşna'ya sunmaması 
gerektiğinin bi l incinde olmal ıd ı r .  Bu çeşit bir görev Krşna şuurunJa 
yapı lan adanmış  hizmete girmez. Kiş i ,  Krşna'nın emirlerine göre 
hareket etmelidir. Bu nokta cok önemlidir. Krşna'nın bu emri , gurular 
z inc ir inde yer alan deha sahibi bir manevi öğretmen arac ı l ığ ı  i l e  
gel ir. Bu bakımdan, manevi öğretmenin emri yaşamdaki en öncel ik l i  
görev olarak kabu l edi lme lidir .  Deha sahibi bir  manevi öğretmene 
tesl im olarak onun öğret i l eri doğru ltusunda hareket eden k i sinin 
Krşna şuurunda mükemmelliğe ulaşacağı garantid ir. 

5 8  
�: *1c:i1ııfflıı 'kSl*11�1'ai1:'4fu 1 
3N ='1tcl'i�·q:ı1<1?1 � � i l  x c; ı ı  

mac-cittah sarva-durgiini 
mat-prast'idiit tarisyasi 

atha cet tvam ahaıi.karı'in 
na srosyasi vinanksyasi 

mat-Benim; cittah-şuurda olmak; sarva-bütün; durgiini---engel ler; 
mat-prasiidiit-Beni m  insafımla ;  rmişyasi-üstesinden ge leceks in;  
atha-fakat; cet-eğer; tvam-sen; ahaıi.kariit-sahte nefis tarafından; 
na srosyasi-işitme; ııinaiıksyasi-kaybolacaks ın. 

CEVİRİ  
Eğer Benim bilincimde olursan koşullanmış yasamdaki bütün 
engelleri Benim lütfumla aşarsın. Fakat, eğer bu bilinde calısmaz 
ve sahte nefsinle hareket edip Beni dinlemezsen kaybolursun. 

ACIKLAMA 
Tam Krşı::ıa şuurunda olan kiş i . kendi  var olusu i le i lgi l i  olan görevleri 
yapmaya meraklı değildir .  Ahmaklar, bütün endişelerden bu şekilde 
özgür olmanın ne demek olduğunu bi lemezler. Krşna şuuru ile hareket 
eden kişi için Rab Krşna en yakın arkadaştır. Tanrı ise her zaman bu 
en yakın arkadaşını rahat ettirmeye çal ışır ve günün yirmidört saati 
Kendisini memnun etmek icin calısan bu arkadasına Kendisini verir. 
Bu bakımdan, hickimse yaşa.mın vü.

cutsal kavram"ı ile i lgil i  olan sahte 
nefsine kapı l ı p  gitmemelidir .  Kis i ,  hicbir zaman kendisinin maddi 
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doğanın kanunlarından bağtmstz olduğunu, veya bağtmstzca hareket 
edebileceğini düşünmemelidir. Çünkü herkes zorlu maddi kanunlar 
altında yaşar. Fakat, kişi Krşı:ıa şuuru ile hareket ettiği zaman maddi 
dertlerden kurtularak özgür olur. Krşı:ıa şuuru ile hareket etmeyen 
kişi, doğum ve ölüm okyanusunun maddi anaforlannda kendisini 
kaybedeceğini iyi bilmelidir. Hiçbir koşullarumş ruh, asl ında neyin 
yaptltp neyin yaptlmayacağınt bilmez, fakat Krşna şuurundaki kişi 
serbestçe hareket edebilir, çünkü herşey Krşı:ıa tarafından dakikast 
dakikasına içten ayarlanır ve manevi öğretmen tarafından onaylarnr. 

5 9  
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yad ahan.karam ö.Sritya 
na yotsya iti manyase 

mithyaişa vyavasayas te 
tyrakrtis wam niyokşyati 

yat-eğer ;  ahan.karam-sahte nefi s in ;  ö.Sritya-stğınmak ;  na 
yotsye-savaşmtyacağtm; i ti-böylece; nıanyase-düşünürsün ; mithya 
esa�-bu sahtedir; vyavasayah-kararhhk; re-senin; tyrahtih-maddi 
doğa; wam-sen; niyokşyati-meşgul olacaksın. 

CEVİRİ  
Eğer Benim direktiflerime gÖre hareket etmez ve savaşmazsan o 
zaman yanlış yönde hareket edersin. Mizacından dolayı savaşmakla 
meşgul olmalısın. 

· 

ACIKLAMA 
Arjuna bir askerdi ve kşatriya mizact ile doğmuştu. Bu bakımdan, 
savaşmak onun doğal görevi id i .  Fakat, sahte nefsi yüzünden 
öğretmenini, büyük babasım ve arkadaşlanm öldürerek günahsal 
tepkilere hedef olmaktan korkuyordu . Aslında, ça! tşmasının iyi ve 
kötü sonuçlarını sanki kendisi kontrol ediyormuş gibi, kendisini 
hareketlerinin efendisi olarak görüyordu. Tanrının Yüce Şahsının 
şahsen orada mevcut olduğunu ve kendisine savaşmayı emrettiğini 
unutuyordu. Buna, koşullanmtş ruhun unutkanlığt sebep olur. 
T annnın Yüce Şahst neyin iyi neyin kötü olduğunu öğretir ve yaşamda 
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mükemmell iğe ulaşmak isteyen kisi Krşna şuuru ile hareket etmelidir. 
Hickimse, kaderini Yüce Tamının cizdiği gibi cizemez, bu bakımdan, 
en iyisi , Yüce Tanrıdan direktif alarak ona göre hareket etmektir. 
Hickimse, Tanrının Yüce Şahsının, veya Onun temsi lcisi olan manevi 
öğretmenin emirlerine uymayı ihmal etmemelidir. Kişi, Yüce Tanrının 
emirlerini yerine getirmek için tereddüt etmeden hareket etmelidir. 
Böyle hareket etmek, kişinin bütün koşullarda güven iceris inde 
olmasını sağlar. 

60 
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svabhava-jena kaunteya 
nibaddhah svena ka1marui 

karturiı necchasi yan mol0t 
karişyasy ava.So 'pi tat 

svabhava-jena-kendi doğandan doğmuş olan; kaunteya-Ey 
Kunti 'nin oğlu ;  nibaddhah-şartlanmış ;  svena-kendi kendine; 
kannar:W-faaliyetler; kartum-yapmaya; na-değil; icchasi-seversin; 
yat-o 1 a n ;  mohiit-y a n ı l  g ı i l e  ; karisyasi-yapacaksın; 
ava.Sah-gönülsüzce; api-bile; tat-o. 

CEVİRİ 
Yanılgı içerisinde olduğun icin Benim direktifime göre hareket 
etmeyi reddediyorsun. Fakat, senin kendi doğandan doğmuş olan 
işi yapmaya zorlanacak ve ona göre hareket edeceksin, Ey Kunti'nin 
oğlu. 

ACIKLAMA 
Yüce Tanrının direktifine göre hareket etmeyi reddeden kişi ait olduğu 
doğa hal ine göre hareket etmeye zorlanır. Herkes, doğa hallerinin 
belli kombinasyonlarının büyüsü altındadır ve ona göre hareket eder. 
Fakat, gönüllü olarak Yüce Tanrının direktifini yerine getiren kişi 
başarılı olur. 
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i5varah sarva-bütiiniim 
hrd-dese 'rjwuı tişthati 

bhriimayan sarva-bütiini 
yantriirii.dhani mayaya 
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isvarah-Yüce Tanrı ;  sarva-bütiiniim-bütün canlı varl ıkların ; hrt
dese-

· kalbin bulunduğu yerde; arjuna-Ey Arjuna; tişthati-kafır; 
bhriimayan-seyehat etmeye sebep olur; sarva-bii tiini-bütün canlı 
varlıklar; yantra-makinada; arii.dhani-yerleştirilmiş ; mayaya-maddi 
enerj inin büyüsü altında. 

CEVİRİ 
Ey Arjuna, Yüce Tanrı herkesin kalbindedir, ve maddi enerjiden 
yapılmış bir makinada oturuyormus gibi, bütün canlı varl ıkların 
daldan dala konuslarmı idare eder. 

AClKLAMA 
Arjuna, yüce bil irkişi değildi. ve savaşmak veya savaşmamak icin 
verdiği karar onun sınırlı aklı ile sınırlıydı. Rab Krşr:ıa burada herşeyin 
canlı va_çlıktan ibaret olmadığını öğretmektedir. Tanrının Yüce Şahsı 
Krşna, Ustünruh olarak Şahsen her canlı varlığın kalbinde oturarak 
canlı varlığı yönetir. Canlı varlık vücut değiştirdikten sonra gecmiştc 
yaptıklarını unutur, fakat geçmişi, şimdiyi ve geleceği bilen Ustünruh 
canl ı varl ığın yaptığı herseye sahitlik etmeye devam eder. Bu 
bakımdan, canlı varlıkların bütün faaliyetleri l]stünruh tarafından 
yönetilir. Canlı varlık hakettiği şeyi elde eder ve Ustünruhun yönetimi 
altındaki maddi enerj i  tarafından yaratı lmıs olan maddi vücut 
tarafından taşınır. Canlı varlık belli tipteki bir vücuda yerlestirildikten 
itibaren o vücudun büyüsü altında calışmaya mecbur kalır. Hızlı bir 
otomobili süren kişi yavaş bir otomobili süren kişiden daha hızlı 
gider, aynı şekilde canlı varlıklarda da sürücü aynı olmasına karşın 
hareketler farklıdır . Canl ı varlık geçmişte duyduğu arzulara göre 
calışabilsin diye, maddi doğa, Yüce Ruhun emri ile belli bir tipteki 
canlı varlığa belli tipte bir vücut hazırlar. Kısacası, canlı varlık bağımsız 
değildir. Kişi, kendisinin Tanrının Yüce Şahsından bağımsız olduğunu 
düşünmemelidir. Birey her zaman Tanrının kontrolü altındadır. Bu 
bakımdan , kisinin görevi teslim olmaktır, ve bu konu bir sonraki 
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maddede ele a l ınacaktı r. 
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rcım-Ona ;  c ı 1,1-kes in l i k l c ;  Siırmwrn gilcclı t 1-tc�l i m  ulmak ; .\d ll"d
bt'ih:>ıw - h e r  b a k ı md a n ;  h/ııirnw-Ey Bharata 'n ın  uğ l u ;  rc ı r 
fmıst'idö.r- O n u n  l ii t fu y l a ;  pi!rt'inı- a s k ı n ;  sci ı ı r in ı-bar ı � ;  
s r/ıiinanı-yurt ;  pröps:vilsi--e lJe edeceksin; sc!s ı 1drı 1 1 1 1----{'.bcll i .  

CEVİRİ  
Ey Bharata 'n ın torunu, tam�men Ona teslim ol. Onun lü tfuyla 
ask ın barısa, yüceliğe ve ebedi yurda ulasacaksın. 

ACIKLAMA 
Bundan dol a y ı ,  can l ı  var l ık  herkesin ka lbinde bulunan Tanrının 
Yüce Şahsına teslim olma lıdır ,  bu teslimiyet onu bu  maddi var  olusun 
bütün dert ler inden kurtar ır .  K i ş i ,  bu tes l imiyet i l e  sadece yasamın 
bütün dertler inden kurtulmakla kalmayıp sonunda Yüce Tanrı ya d< ı  
u laş ır .  Aşkın dünya Vedik l i teratüründe ( Rg Veda 1 . 2 2. 20 )  rod ı 1isnc ılı 
fxıramaıiı pad.lım d i ye betimlenir .  Bütün yarat ı l ı s  Tanr ının  kra l l ı ğı 
olduğu ic in maddi olan hersey asl ında ruhsaldır, fakat parnnwıiı fw/,nı ı  
öze l l i k le ruhsal  sema, veya Vaikunrha adı veri len o ebedi y u r t l <ı 
i lg i l idir. 

Bagcwad-gitö 'nın Onbesinc i  IYılümünde söyle denir: san1cıs:-ı1t1 cii/ı , ı ı i ı  · 

lırdi sannivista/ı :  Tanrı herkesin ka lb inde oturur .  Bu b a k ı md a n, 
kalb indek i  Üstünruha teslim ulan kişi Tanrının Yüce Sahsı Krsna 'y;ı 
tesl im olmuş say ı l ı r .  Arj una Krşna'yı Yüce Tanrı olarak zaten ka bu l 
etmişt i .  Onuncu Bölümde, Arj una Onu {J(ırwiı hrahnw fJm,oiı ılii 1 ı ı ı 1  
olarak kabu l etmişti. Arj una sadece keneli sahsi tecrübesine d::ıyanar:-ık 
deği l ,  fakat N arada ,  Asita ,  Devala ve Vyasa g ib i  hüyiik otoriteler in 
de l i l i ne d ayanarak Krşna 'y ı  Tanrın ın Yüce Sahsı ve hiitün c a n l ı  
varl ık ların yüce sığınağı olarak kabu l etmistir. 
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iti te jnanam akhyawın 
gıJıyad gııhyatararn ıTIL1)'ı'İ 

vimnrsyaitad asesena 
yachecchasi tatha kıını 

827  

i ri-böy l e c e ;  re-s a n a ;  ji1ı'.inam-hi lg i ; akhyötanı-betimlendi ;  
gııhyı'.ir-gizeml iden;  gııhya-tarnm-d aha gizeml i ;  nıa)'a-Benim 
tarafımdan ; �Jimrsya-düşün;  erat-bunu ; aseşena-tam olara k ;  
yatha--olarak; icchasi-seversin; tatha--o; kııru-uygula. 

CEVİRİ  
Böylece, sana daha gizemli ola

·
n bilgiyi acıklamıs oldum. Bunu tam 

olarak düsün ve ne yapmak istiyorsan onu yap. 

ACI KLAMA 
Tanrı ,  A rj u n a 'ya brnhnıa-b.ıl ca bi lg is ini  ha l ihazı rda ac ık lamış  
bulunmaktad ır.  Brahrna-bıica durumunda bulunan k i s i  her zaman 
neşe l id ir ;  asla yakınmaz ve hicbirşey arzu lamaz. Bu durum, sahip 
cılduğu gizl i  b i lg iden kaynak lanır .  Aynı zamanda Krşna burada 
Ustünruh bi lgisini de vermektedir. Bu bi lgi aynı  zamanda Brahman 
bi lgisidir. Burada kullanılan yatheccasi tatha kuru sözcükleri , "istediğin 
gibi hareket edebi l irsin" anlamına gelir ve canlı varl ığın az da olsa 
olan bağımsızlığına Tanrının müdahale etmediğine işaret eder. Kişinin 
yaşam durumunu nası l yükselteceği , Tanrı tarafından Bagavad-güı'.i'da 
acıklanır. Şurada Arj una'ya veri len en iyi nasihat, kendisini kalbinde 
bulunan Ustünruha tesl im etmesidir .  Bu durum, kis inin insan 
yaşamında ulaşabi leceği en yüksek mükemmellik mertebesi olan Krşna 
şuurunda daimi olarak ka lmasına yardımcı olur. Arjuna 'ya burada 
doğrudan doğru ya Tanr ının Yüce Şahsı tarafından savaşması 
emredilmektedir. Tanrının Yüce Şahsına teslim olmak Tanrının iyil iği 
icin deği l ,  canlı varl ıkların iyi l iği ic indir. Kişi tes lim olmadan önce 
zekası yettiği kadar bu konu üzerinde düşünebi l i r. Tanrının Yüce 
Sahsının öğretisini kabul etmenin en iyi yolu budur. Krşna'nın deha 
sahibi temsilcisi olan manevi öğretmenler de aynı öğretiyi yaparlar. 
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SdH 'il-,C} ıll\'cHt1 ı ı ı (mı- h  l' p "  i n i n e n  .:..: i z e  nı I i .;  i ;  hıt\"ı lh-tek r ; ı r ;  
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i!Si-scvgil i sin; l l l ı.'-B<ma ; dı,/lı< 1 ı ı ı --ü ık ;  i r i--bi ıylccc; rı 1 r,ı/ı-----{ ıy lq.sc ;  
ı 1L lks:vaıı ı i-h ıtHısuy\ ırum;  tL'-senin ;  lı i r (oı ı-cıbır .  

CEV I IU 
Sen Benim cok sevgi l i  bir arkadasım olduğun ıcın sana bu en 
gizeml i  bi lgiyi ,  Benim yüce öğretimi anlatıyorum. Kendi yararın 
icin bunu Benden duy. 

ACl KLAMA 
Tanrı burada Arj una'ya gizeın't i b i lg iy i  ( Br::ıhın<ın h i lg is ini ) ,  hundan 
daha gizeml i  bi lgiyi ( herkesin k<ı lbinde bulunan Ustiinruh hi lgisini ) ,  
v e  ş imd i  d e  e n  gizemli h i lg iy i ,  yani sadece Tanrın ın  Y i·ıce Sahsına 
tes l im olmayı an l::ı tmaktad ı r .  Dnkuzuncu Px ı l ii ın i"ıt1 sununda, Krsn<ı , 
man-manalı: "Sadece  he p neni  J i·ı � i·ın " d e ın i s t i . Bugm'(((l-gir,ı 
öğre t i s i n i n  özünü vu rgu l a ın <ı k  i c i n  ayn ı  öğre t i  hurad a d ;.ı 
tekrarlanmaktad ı r .  Bu öğre t in in özii s ı radan heşerler tarafı ndan 
anlaşı l amaz , fakat  sadece Krsna 'nın sevgi l i  ku l l a r ı  ta rafından ,  yani 
Krşna 'ya adanınıs saf kullar tarafınJ<ın anlası l ı r. Vedik li tcratiiriindeki 
en önemli  öğret i budur .  Bununl rı i lgi l i  o larak Krsna ta rafırnlrın  
söyl enmiş olan söz ler b i lg in in en i _incın l i  bölümleridir ve  hu  hi lgi 
sadece Arj una ic in değil hiitiin canlı va rlık lar ic inJ ir. 
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mam evaişyasi satyam te 
pratijane priyo 'si me 
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mat�maruih-Beni düşün; bava-sadece ol ;  mat�baktah-adanmış 
ku l u m ;  mat�yajz-Bana  i b ad e t  e d e n ;  mam-Bana; 
namaskuru-itaa t l e r in i  sun ;  mam-Bana ;  eva-kesinlikle; 
eşyasi-geleceksin; satyam-tam anlamıyla; te-sana; pratijCıne-söz 
veririm; priyah-sevgili ; asi-sensin; me-Bana. 

CEVİRİ 
Her zaman Beni düsün, Bana a·dan, Bana ibadet et ve Bana itaatlerini 
sun. Böylece  Bana gelebilirsin. Sana bu konuda söz veriyorum, 
çünkü sen Benim sevgili arkadaşımsın. 

ACIKLAMA 
Kişinin Krşı:ı.a'ya adanması ,  her zaman Onu düşünmesi Ve Onun 
için hareket etmesi bi lginin en gizemli bölümüdür. Kişi, resmi bir 
düşünür olmamalıdır. Kişi yaşamını öyle düzenlemelidir ki her zaman 
Krşı:ı.a'yı düşünmeye fırsat bulabilsin. Kişi, günlük faaliyetleri her 
zaman Krşı:ı.a ile bağlantılı olacak şekilde hareket etmelidir. Yaşamını, 
günün yirmidört saati Krşı:ı.a'yı düşünecek şekilde düzenlemelidir . 
Saf Krşı:ı.a şuurunda olanların, Krşı:ı.a ile yüz yüze beraber olabilecekleri 
Krşna'nın ebedi yurduna kesinlikle geri dönebileceklerine dair Krşna 
burada söz vermektedir. Bilginin bu en gizemli bölümünün Arjuna'ya 
anlatılmasındaki sebep, Arjuna'nın Krşna'nın cok sevgili bir arkadaşı 
olmasıdır. Arjuna'nın yolunu izleyen herkes Krşna'nın sevgili arkadaşı 
olabilir ve Arjuna gibi mükemmelliğe ulaşabilir. 

Bu sözler, kişinin aklını Krşna'ya (sacına tavus kuşu tüyü takan, 
flüt çalan, iki kollu, güzel yüzlü , mavimsi renkteki delikanlı suretine ) 
konsantre etmesi icin söylenmektedir. Krşna, Brahnuı�samhita ve diğer 
Yedik literatürlerinde betimlenir. Kişi, aklını Rab Krşı:ı.a;nın bu özgün 
suretine konsantre etmelidir. Ve aklını Tanrının diğer suretlerine 
bile yöne ltmemelidir. Tanrının, Vişnu, Narayana, Rama, Varaha, 
vs. gibi çeşitli suretleri vardır, fakat adanmış kişi, aklını Arjuna'nın 
önünde mevcut olan suretine konsantre etmelidir. Akı lın Krsna'nın 
suretine konsantre edilmesi, bilginin en gizemli bölümüdür ve. bunun 
nasıl yapılacağı burada Arjuna'ya anlatı lmaktad ır, cünkü Arjuna, 
Krşna'nın en sevgili arkadaşıdır. 
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sarva-clarrrUin--<l'inin bütün ceşitler i ;  pcırityajycı-bir kenara bırakmak; 
mam-Bana; ekmn-sadece; sarnnam-teslim olmak icin; v raja-git ;  
aham-Ben ;  tvam-se n ;  sanıa-bütün ; pa/ıebh)1ah-günahsal 
tepki lerden; moksayişyami-kurtaracak; mt'i-yapma ; s ı ıwh-aldırma. 

CEVİRİ  
Dinin bütün teferruatlarını bırak ve  sadece Bana teslim ol. Seni 
bütün günahsal tepkilerden kurtaracağım. Sakın korkma. 

ACIKLAMA 
Yüce Brahman hakkındak i

. 
b i lg i ,  Üstünruh hakkındaki  b i lg i , 

toplumsal yaşamdaki çeşit l i  sınıflar ve durumlar hakkında b i lgi, feragat 
ta r ika t ındak i  yaşam hakkında b i lg i ,  duyu ve akı l  kontrolü ve 
medi tasyon hakkı nda b i lg i ,  vs .  olmak üzere ş imdiye kadar ceş i t l i  
b i lg i ler  ve  din i  uygu lamalar Krşna tarafından acık lanmışt ır .  Şimd i  
Bagavad-gita 'yı özet lerken Tanrı ,  Arjuna'ya ş imdiye kadar ac ık lad ığı 
bütün yöntemleri bir kenara b ırakarak sadece Krşna'ya teslim olmasını 
söylemektedir .  Ve Tanrı onu himaye edeceğine dair şahsen söz verdiği 
iç in bu teslimiyet Arj una'yı bütün günahsa! tepki lerden kurtaracaktır. 

Onyedinci Bölümde be l i r t i ld iğine göre, sadece bütün günahsa! 
tepkilerden kurtulmuş olanlar Rab Krşı)a'ya ibadet edebi li rler. &ından 
dolay ı , k i ş i  bütün günahsa ! tepk i l erden kurtu lmad ı kça tes l im  
olamı yacağın ı düşünebi l i r .  Bu g i b i  şüpheler i  s i lmek _ic in, bütün 
günahsal tepk i le rden kurtu l amamış olsa b i l e ,  sadece Sri Krşna 'ya 
tesl im olan kişinin kend i l iğinden kurtu lacağı burada Tanrı tarafından 
belirti lmektedir . Günahsa! tepki lerden kurtulması icin kişinin fazladan 
bir gayret göstermesi gerekmez. Kiş i ,  Krşı)a 'yı bütün c anl ı  var l ık lar ın 
yüce kurtarıc ı s ı  olarak tereddütsüzce kabu l etme l i  ve ask ve 'imanla 
Ona tesl im olma l ıdır .  

Krsna'ya tesl im olmak, Hari-bakti-vilcısa 'da ( 1 1 .676) şöyle anlat ı l ı r :  
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anukülyasya saiıkalpah 
pratikülyasya yarjanam 

rakşişyatiti vi5vaso 
gopırtve varanariı tatha 

aıma-nikşepa-karpanye 
şad-vidJUi saranagatih 
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Adanmışlık yöntemine göre, kişi, kendisini sonunda Tanrıya adanmış 
hizmete götürecek dini i lkeleri kabul etmelidir. Toplumsal düzende 
bulunduğu konuma göre, kişi belli bir meslekle meşgul olabilir, fakat 
kişi eğer görevini yaparak Krşı:ıa şuuruna yükselmezse yaptığı bütün 
faaliyetler boşa gitmiş sayılır. Kişiyi Krşı:ıa şuurunun mükemmelliğine 
ulaştırmayan herşeyden kaçını lmalıdır. Kişi, Krşı:ıa'nın kendisini her 
koşulda koruyacağından emin olmalıdır. Krşı:ıa'ya teslim olmuş kişinin 
ruhunu ve vücudunu nasıl bir arada tutacağını düşünmesi gerekmez. 
Bu gibi sorunları Krşı:ıa halleder. Kişi, kendisini her zaman çaresiz 
durumda ve Krşna'yı da yaşamının temel taşı olarak görmelidir. Tam 
Krşı:ıa şuuru ile ciddi olarak adanmış hizmet vermeye başlayan kişi 
maddi doğanın bütün pisliklerinden kurtulur. Bilgi edinme yoluyla, 
mistik yoga sisteminde meditasyon yapmakla, vs. çeşitli dini ve arıtıcı 
yöntemler vard ır, fakat Krşı:ıa'ya tes l im olan kişinin bu çeşitli 
yöntemleri uygu laması gerekmez. Krşı:ıa'ya teslim olmak, kişiyi 
zamanını boşa harcamaktan kurtarır. Kişi böylece, kaydedebileceği 
en büyük gelişmeyi kaydederek bütün günahsal tepkilerden kurtulur. 

Kiş i ,  Krşna'nın o güzel görüntüsüne cezbolmalıdır. Onun adı 
Krşı:ıa'dır, çünkü O tüm-caziptir. Krşı:ıa'nın güzel, en güdü, her şeye 
kadir görüngüsüne cezbolan kişi cok talihlidir. Çeşitli aşkın niteliklere 
sahip kişi lerden bazıları, Onun gayrişahsi Brahman görüngüsüne 
cezbolanlardır, hatta bundan öte, Tanrının Yüce Şahsı olan Krşna'ya 
cezbolanlar en mükemmel askın insanlardır. Birbaska deyisle, tam 
Krşna şuu'ru ile Krşı:ıa'ya sunu.lan adanmış hizmet bilginin en. gizemli 
yanıdır ve bu gizem Bagavad-gita'nın özüdür. Kmma-yogilere, tahminci 
fi lozoflara, mistiklere ve adanmıs kullara transandantalist (askın kis i )  
denir, fakat adanmış saf kullar .bunların içinde en iyisidir'. Burada 
kullanı lan ma sucah, "Korkma, tereddüt etme, aldırma" sözleri cok 
önemlidir. Kisi, her ·cesit dini teferruatları bir kenara bırakarak sadece 
Krşna'ya nası.l tesli� olunabileceği konusunda şaşkınlığa düşebilir, 
fakat bu gibi endişelere gerek yoktur. 
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idnm-bu ; re-senin tarafından; na-asla ;  atapaskiiya-cile ic inde 
o l m a y a n a ;  na- a s l a ;  abhaktiiya-adanmıs  k u l  o lmayana ;  
kadacana-her zaman; na-asla ;  ca-de-da;  asıısrılsaw-adanmıs 
h izmet ile meşgul omayana; 1ıiicyam-konuşulmuş; ıw__:__asla; ca---<le� 
da; miim-Bana doğru; yah-yapan; abhyasüyati-haset eder. 

CEVİRİ 
Bu gizemli bilgi , cileye girmeyenlere, adanmamış olanlara, veya 
adanmış hizmetle meşgul olmayanlara ve Bana haset edenlere asla 
açıklanmaz. 

ACIKLAMA 
Din yolunun c i le lerine katlanmamış olanlara, Krsna şuurunda 
adanmış h izmet vermek icin hiçbir g irişimde bulunmamış olanlara , 
adanmış saf kullara yakınlık duymayanlara, ve özellikle, Krşna'yı sadece 
tarih i  b ir şahsiyet olarak görüp Ona haset edenlere bu gizeml i  b i lgi 
aç ık lanmaz. Bununla beraber, Krşna'ya haset edenlerin de bazen 
dolaylı yol lardan Krşna'ya ibadet ettiği görülür; buna örnek olarak, 
Bagavad-gitö.'y ı  başka türlü anlatarak bundan para kazanan kisi leri  
göstereb i l iriz , fakat Krşna 'yı gercekten anlamak i steyenler bu gibi 
yanlış Bagavad-gicii yorumlrırındrın uzrık durmalıdır. Aslında, Bagavad
gitii'nın amacı  duygusal kis i ler tarafından anlaşılamaz. Hatta k iş i  
duygusal olmasa, fakat Vedik l iteratüründe belirtilen şartları uygulasa 
bi le ,  eğer Krşna'ya adanmrımışsa Krşna'yı anlayamaz. Ve hatta , kiş i  
kendisini Krşı:ıa'ya adanmış gibi  gösterse , fakat Krşna şuurunda 
faaliyetlerde bulunmasa yine Krşı�a'yı anlayamaz. Krşna'ya haset eden 
birçok k iş i  vard ır, cünkü Bagavad-gitii 'da açıklandığına göre O, Yüce 
Tanrıdır ve hickimse Ondan büyük, veya Ona eşit değildir. Bu yüzden, 
bircok k iş i  Ona haset eder. Anlayamıyacakları icin, bu gibi kişi lere 
Bagavad-gitö.'dan bahsedi lmemelidir .  İnancsız kişilerin Bagavad-gitii'yı 
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ve Krşı:ıa'yı anlamaları mümkün değildir. Kişi ,  Krşı:ıa'yı adanmış saf 
kul ların otoritesi ile anlamadıkça Bagavad-gitii. üzerinde yorum 
yapmamalıdır. 
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ya idam paramam guhyam 
mad-bakteşv abhidlıiısyati 

baktiriı mayi param krtva 
marn evaişyaty asamsayah 

yah-her k im ;  idam-bu ; paramam-en faz la ;  guhyam-gizli ;  
mat-Benim; bakteşu-adanmış kullar arasında; abhidhasyati-acıklar; 
baktim-adanmış hizmet; mayi-Bana; param-aşkın; krtva-yapmak; 
marn-Bana; eva-kesinlikle; eşyati-gelir; asaınsayah-şüphesiz. 

CEVİRİ 
Bu yüce gizemi adanmış kult'ara açıklayan kişi icin, adanmış saf 
hizmet garantidir ve bu kişi sonunda Bana döner. 

ACIKLAMA 
Bagavad-gitii. 'nın sadece adanmış kul lar arasında tartışılması genellikle 
tavsiye edil ir ,  çünkü adanmamış kişiler ne Krşna'yı ne de Bagavad
gita'yı anlayabil irler. Krşna'yı ve Bagavad-gita'yı olduğu gibi kabul 
etmeyenler Bagavad-gita'yı kaprisle açıklamaya kalkmamalı saygısızlık 
etmemelidir. Bagavad-gita, Krşı:ıa'yı Tanrının Yüce Şahsı olarak kabul 
edenlere acıklanmalıdır. Cünkü Gitii.'nın konusu felsefi tahminciler 
için değil s·adece adanmış .kullar içindir. Bununla beraber, Bagavad
gita'yı içten duygularla olduğu gibi ortaya koymaya calışanlar adanmış 
faaliyetlerde ilerler ve yaşamlarında adanmış saf hizmete ulaşırlar. Bu 
saf adanmışlığın sonucu olarak k işinin evine ve Tanrıya dönmesi 
garanti olur. 
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na-asla ;  ca-ve ;  tasnUit-ondan; manusyesıı-insanların ic inde; 
kasciı-herkes; m e- B a n a ; pıiya-krt-tamah-d aha sevg i l i ;  
bavita-olacak; na-ne d e ;  ca-ve ; me-Bana; ra.smat--0ndan; 
anyah�iğer; /Jliya-tarah�aha sevgi l i ;  bıwi-bu dünyada. 

CEVİRİ 
Benim icin bu dünyada ne o kişiden daha sevgili bir hizmetci 
vardır, ne de olacaktır. 
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adhyesyate ca ya imanı 
dmmyariı saınvadam avayoh 

jiıima-yaji1ena tenaham 
iştah syam i ti me matih 

adhyeşyate-öğrenecek; c a-d e - d a ;  yah-yapan ;  imam-bu ; 
dam1yam- k u t s a  1 ; sariıvadam- s o h b e t  ; avayoh-bizim; 
jiılına-bilginin; yajı1ena-fedakarl ık i le ;  tt:'.na-onun tarafından; 
aham-Ben;  iştah-ibadet  ed i l i r ;  syam-ol acak ; i ti-böylece; 
me--Benim; matih-fikir. 

CEVİRİ  
Ve ilan ederim ki , bizim aramızda gecen bu kutsal konusmayı 
öğrenen herkes zekasıyla Bana ibadet edecektir. 
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sraddhavan anasüyas ca 
smuyad api yo narcıh 
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so 'pi muktah subhal lokiin 
prc'ipmıyı'ü pımya-kamwnc'im 
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sraddlıii-vı'in-- s a d  ı k ;  anasiiyah- h a s e  t e t m e  y e n ;  ca-ve; 
5rnııyc'it--duyar; api-kesinlikle ; yah-kim; ruırnh-adam; sah-kişi ;  
api- d e - d  a ;  muktah- ö z g ü  r o 1 m a k ; subhan-hayırl ı ;  
lokiin-gezegenler; prc'ipnııyc'it-ulaşır; pımya-kalmanc'im-faziletlinin. 

CEVİRİ 
Ve bunu imanla ve haset etmeden dinleyenler günahsa) tepkilerden 
kurtularak faziletli kişilerin yaşadığı hayırlı gezegenlere terfi 
ederler. 

ACI KLAMA 
Bu bölümün altmışyedinci ı�addesinde, Gitc'i 'nın Tanrıya haset 
edenlere acıklanması Krşna tarafından yasaklanmıst ır .  Birbaşka 
deyişle, Bagaııad-gitc'i sadece adanmış kullar icindir .  Fakat, bazen 
Tanrıya adanmış bir kul sınıfta ders verir ve sınıfta bu lunan bütün 
öğrencilerin adanmış kul olmasını ummaz. Bu gibi kisi ler neden böyle 
serbest dersler verirler ? Burada açıkland ığı  gibi ,  herkes adanmış 
olmamakla beraber Krşna'ya haset etmeyen bircok kişi  mevcuttur.  
Bu kişi ler Ona Tanrının Yüce Şahsı olarak iman ederler. Eğer, bu 
gibi kiş i ler deha sah ibi bir  adanmış kuldan Tanrı hakkında bi lgi 
al ırlarsa, bunun sonucunda bir an önce bütün günahsal tepki lerden 
kurtulabil irler ve bundan sonra da faziletli insanların yaşadığı gezegen 
sistemlerinde tekrar doğabil irler. Bu bak ımdan, adanmış saf bir kul 
olmaya calışmayanlar bi le ,  Bagavad-gitc'i bilgisini sadece duyarlarsa 
erdemli faaliyetlerin sonuclarını elde ederler. Böylece Tanrıya adanmış 
saf bir kul ,  bütün günahsal tepki lerden kurtu lmaları ve Tanrıya 
adanmaları icin herkese sans tanımıs olur. 

Genel ola�ak, günahsal tepkilerden kurtulmuş olanlar ve faziletl i  
olanlar Krsna şuurunu kolaylıkla benimsiyebi lir. Burada kullanı lan 
pımya-karmanı'im sözcüğü bu bakımdan cok önemlidir. Bu sözcük, 
Ved i k  l i teratüründe bahsed i len asvamedha-yajiw gibi b ü yük 
fedakarlıklarla i lgi l idir .  Adanmış hizmetlerini doğru ve  dürüst b i r  
seki lde yapan, fakat saf  olmayan lar, Dhru va Maharaj ' ın yaşadığı  
Dhruvaloka gezegen sistemine, yani Kutup Yıldızına giderler. Dhruva 
Maharaj , Tanrıya adanmış büyük bir kuldur ve Kutup Yı ldızı olarak 
bil inen özel gezegeninde yaşar . 
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kııccir-gerek; c rm-hı ; srnrdnı--<luyınu�;  p,1.rrlıt1-Ey Prtha 'nın ' ığ l ı ı ;  
tt 'il)'tl.-sen in  tarafından ;  ckt 1 - ı 1grc 1 1 < 1-tam d i kka t l e ;  LL' ft l.\tl.-ak ı l  
tarafı ndan ;  kt1CL·ir-gerek ; ı 1jiitl.11<1-cchakt in ;  sı 1 ımnı ı/ı,ı/ı-yanı lgı ; 
ın·mıaswlı-dağı l ma k ;  re-se n i n ;  dı 1 1 1m1jt1\'t1-Ey -;crvet  kr fa t i h i  
(Arjuna) .  

CEVİ R !  
Ey  Prth a 'nın oğlu ,  Ey servetler fat ihi ,  anlatt ık lar ımı dikkatle 
dinledin mi? Ve cehaletin ve yanılgın dağıldı mı? 

ACI KLA MA 
Krşna baştan beri  A rj una ' n ı İ1 manevi  liğretmeni olarak hareket 
etmekteydi .  Bu bakı mdan, Arjuna'nın hii ti in li t ıgi l l 'LUl-gittl. 'y ı  duğnı 
hir perspekt if  icerisinde anlay ıp anlamadığını sonnak Onun gi ıreviyd i .  
Eğer anlamam ıssa herhangibir noktayı , hatta gerekirse hii tiin Ht1.�d t 'cu/
gira 'y ı  tekrarlamaya haz ırd ı .  Asl ında ,  / iagm 1tul-gircl. ' y ı  Krşn<ı gibi deh<ı 
sahibi bir manevi öğretmen<len, veya Onun temsi lc is in<len dinleyen 
k i s in in  ceha le t i  dağ ı l ı r .  BagiH'illl-gitii s ı radan h i r  sa i r  vey<ı yazar  
tarafından yaz ı lm ı s  bir kitap deği ld ir; hu k i tap, Tanrı n ın  Yüce ::-;;ıh�ı 
tarafından tebliğ ed i lmist i r . Bu öğreti leri Krşna 'dan, veya ( )nıın deh<ı 
sahibi  manevi hir temsi lcisinden dinleyen herkesin i·izgiirl i 'ığe uhı'm'ı'ı 
ve cehaletin karanl ığından kurtulması kesindir .  
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rvac-prasiidiin mayacyuw 
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karisye vacanam tava 
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mjımah uviica -Arjuna şöyl e  ded i ;  nastah--dağıld ı ;  mohah-yanı lgı ; 
smrtih-hafıza; labdha-geri kazandı ;  tvac-prasadac-Senin rahmetinle; 
mayii-b e n i m  t a r a fı md a n ;  acyuca- E y  y a n ı lmaz  K r ş n a ;  
schitah-ce v r i l i ;  asmi-Ben; ga ra-gider i ld i ;  sandehah-bütün 
süpheler; karisy�-icra edeceğim; vacanam---{'mir; raw-Senin. 

CEVİR İ  
Arjuna şöyle dedi : Sevgili Krşnam, Ey yanılmaz olan, yanılgım 
simdi yok oldu. Hafızamı Senin lütfunla yeniden kazandım. Simdi 
süpheden kurtuldum ve Senin öğretilerinin doğrultusunda hareket 
etmeye hazırım. 

ACIKLAMA 
Burada Arjuna tarafından temsil edilen canlı varl ığın meşnı konumu, 
Yüce Tanrının emirlerine göre hareket etmektir. Canlı varlık kendisini 
d is ip l ine sokmak iç in var olur .  Srı Caitanya Mahaprabhu 'nun 
ded iğine göre , can l ı  varl ığın ası l konumu Yüce Tanrın ın ebedi 
hizme tci l iğidir. Bu i lkeyi unutan canlı varl ık maddi doğa tarafından 
koşul lanır, fakat Yüce Tanrı ya hizmet ederek Tanrının özgür bir 
hizmetcis i  ha l ine ge l i r. Canl ı  varl ığın mesru konumu hizmetci 
olmaktır; can l ı  varl ık, ya yanılt ıcı  mayaya, ya da Yüce Tanrıya hizmet 
etmek zorund ad ır .  Eğer Yüce Tanrıya hizme t ederse normal 
konumunda demektir, fakat eğer yanı ltıcı harici enej iye hizmet etmeyi 
terc ih ederse o zaman kapana kısı l ı r. Yanı lgı icerisindeki canl ı varlık 
bu maddi dünyaya hizmet eder. Hırs ına ve arzularına esir olur, fakat 
yine de kend isini dünyanın efendisi zanneder. Buna yanı lgı denir .  
Kişi , özgürlüğüne kavuştuğu zaman yanılgısı sona erer ve Tanrının 
arzu larına göre hareket etmek üzere gönü l lü olarak Yüce Tanrıya 
tesl im olur. Insanı tuzağa düşürmeye cal ışan mayanın son a ldatması 
ise insana Tanrı olduğunu söylemesidir. Bunun üzerine, canl ı  varlık 
art ık koşul lanmış bir ruh olmadığın ı ve Tanrı olduğunu düşünür. Bu 
tu zağa düşen ler ,  "Eğer Tanrı olsayd ım nası l şüpheye düserd im?"  
şeklinde düsünemiyecek kadar az  zekidirler. Bunu düsünemezler bi le .  
işte nu'iyiinın insana hazı rladığı son tuzak budur. Aslında, bu yanılt ıc ı  
enerj iden kurtu lmak icin Tanr ının Yüce Şahsı Krşna'yı anlamak ve 
Onun emirlerine göre hareket etmek gerekir. 
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Bu maddede ku l lanı l ın ı s  ı ı l a n  nıoht1  s(ızc i.ığü cuk i ın e m l i ,l i r .  �v!ulı . ı  
sözcüğü bi lg inin z ı tt ı na i şaret  eder .  A s l ı nda gerc ek b i l .!..! i .  her  L" < ın l ı  
varl ığın, Tanr ın ı n  ebed i h i zınetc i <> i  olduğunu an lamasından i b< ı re n i r .  
Fakat, k i s i  kendisini o k \ lnu ında  d cısüneceği  y e rd e  m a d d i  d ı  ığa v < ı  
hakim olmak isted iği  i c i n  kmdis in in h izmetc i ı ı l ınad ığını  \'L' hı ına,ldi  
dünyanın efendisi olduğunu düsünür. Bu, unun y;ı n ı lg ı s ıd ır . Tanrın ı n ,  
veya adanmıs saf  b i r  ku lun i nsafı hu yan ı l g ın ı n  i·ı q c" inden ge k hi l i r .  
Bu yanı lgı ortadan ka l kt ığı zaman k i s i ,  Kr:'na "uunın, la h<ı rl'ker ermeyi  
kabu l eder. 

Krşna şuuru Kr�na 'n ı n  emrine gi.irc h;ueket eder. Maddenin ha riL" ı  
enerj isi tarafından yanıl t ı lan h bu l lanın ı-.  nıh,  Yüce Tanrının hcr"c y i n  
sahibi ve  b i lgi dn lu  u l an y ü c e  e fend i nlduğunu b i l m e  Yt ıl" e  Tın r ı  
arzu e tt iğ i  hersqi adanın h k u l la r ı n a  hığ ı " l a r ;  ( )  h c rh,in , l ı ı,r ud ı ı r  
ve  öze l l ik le  adan ın ı " k u l l a rı mı cok düshındt·ı r .  ( ) ,  hu m;ı,kl i d l" ı n ya y ı  
ve canl ı  varl ıkları h ınm ı l  edend ir .  O, ay111 :am;ında tükL·nmek bi lme: 
zamanı da h ın trnl eder ve O büti in zeng inl i k lere ve h ı r t ın kudre t lcrc 
sahiptir. Tanrı nı n  Yiice Sahs ı , Kendisini ad < ın m ı s  b ir  k u l una verebi l i r  
h i l e . Onu hi l ıneycnl cr yanı lg ın ı n  bii yi·ı" t ·ı a l t ın d ad ı r  v e  nı ıl\"ıl ya hizmet 
eder .  Bununla  ber <J be r ,  A rı tma , Hı1gt1 ı "< ll l-gir,1 ' y ı  Tanr ı n ı n  Yi·ı c e  
Şahsından d i n l ed ik ten sonra bii t i in yan ı lg ı l a r ınd ;ın  k urtu l ım ı s  ve 
Krsna'nın sadece arkadası ı ) lınakla ka lmay ıp  aynı zamanda Tanr ı n ı n  
Yü ce Sahsı  o lduğunu d a  a n l a ın ı s t ı r .  Bi r ba ::-b d e y i " lc ,  Kr�n a ' y ı  
gercekten anlam ı şt ı r . Bu bak ımdan, Tlııgaı ·,ul-girıl i iğre n i m i  K r .,na 'y ı 
gercekten anlamak ic indir .  Tam b i lg i  iccr is indc olan k i"i dı ığ< ı l  ' ı Lı r< ık  
Krsna 'ya tesl im olur .  A rj u n a ,  gereks iz  nüfus  <J rt h ın ın a: ; ı l r ı l m ; ı k  
i s tenmes in in Kr'ina 'n ın  b i r  p l a n ı  \ llduğunu an lad ığ ı z< ım< ın Kr.;n;ı 'n ın 
arzusuna gi. ıre S<J v a �may ı  kabul  c t m i �  v e  Ta nrı n ın Yi'ıl.: c ::-;, .h, ı n ı ı ı  
emri  a l t ında  S <lV<J"mak iizerc s i lah lar ın ı  ( ya y  v e  ı ıkunu ) d i ne < ı l ı ı ı ı , ı ı r. 
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safıjayah uvaca-Sanj aya şöyle ded i ;  iti-böylece ;  aham-Ben; 
vasudevasya-Krşı:ıa'nın; parthasya-ve Arj una; ca-de-da; maha
arnıanah-büyük bir ruhun; samvadam-konuşma; imam-bu; 
asrauşam-d uymuş; adbhutam-şa ha ne ; ronuı-harşanam-tüyleri 
diken diken eden. 

CEVİRİ 
Safijaya şöyle dedi : Böylece, b� iki büyük ruh l<rşna ile Arjuna'nın 
arasında gecen konuşmaları dinledim. Ve bu konuşmanın mesajı 
o kadar şahaneydi ki tüylerim diken diken oldu. 

ACIKLAMA 
Bagavad-gitii'nın başında, Öhrtaraşçra, sekreteri Sanj aya'dan 
"Kurukşetra savaş alanında neler olmakta ?" diye soruşturmaktaydı .  
Ve Krşı:ıa ile Arjuna arasında geçen bütün bu konuşmalar Sanjaya'nm 
mürşidi Vyasa'nın lütfuyla Sanjaya'nın kalbine aktarılmış ve Sanjaya 
böylece savaş alanında geçen konuşmaları nakledebilmiştir. Krşı:ıa ile 
Arjuna arasında geçen bu şahane konuşma gibi bir konuşma, ne 
daha önce olmustur, ne de bundan sonra olacaktır. Bu sahane bir 
konuşmadır, çünkü Tanrının Yüce Şahsı ,  Tanrıya adan;nış büyük 
bir kul olan Arjuna'ya Kendisi ve enerj ileri hakkında bilgi vermiştir. 
Eğer, Krşna'yı anlamak için Arjuna'nın izinden yürürsek o zaman 
hayatımız mutlu ve başarılı olur. Sanjaya bunun farkına vardığı zaman 
bu konuşmayı Dhrtaraşçra'ya aktarmaya başlamıştır . Krşı::ı.a ve 
Arjuna'nın bulunduğu her yerde zafer olduğu sonucuna böylece 
varabiliriz. 
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vyasa-prasadac cruwvan 
etad guhyam aham param 

yogam yoge5van1t krsnat 
sakşat kathayatah svayam 

vyiisa-prasadat-Vyasadeva ' ın rahme t i y le ; srucavan--duymuş; 
etat-b u ; guhyam- g i z  1 i ; aham- B e n  ; param-yüce; 
yogam-mistisizm; yoga-isvarat-bütün mistis izmin efendisinden ;  
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krsniit- K r ş n a ' d a n ; sakşiit- d o ğ r u d a n 
kathayatah-konuşmak; svayam-şahsen. 

CEVİR İ  

1 8. 7 5  

d o ğ r u y a ;  

Arjuna ile şahsen konuşan bÜtün mistisizmin efendisi Krşı:ıa'dan 
bu en gizemli konuşmaları Vyasa'nın lütfuyla doğrudan doğruya 
işittim. 

AClKLAMA 
Vyasa, Safıjaya'nın manev i  öğ�etmeniydi ve Safı.jaya, Tanrının Yüce 
Şahsını anlayabi lmesinin Vyasa 'nın lütfu ile gercekleştiğini burada 
kabu l  etmektedir .  Bu demektir k i ,  kiş i ,  Krşna'yı doğrudan doğruya 
değ i l ,  fakat manevi öğretmenin aracı l ığı  i le anlamalıdır .  Deneyim 
doğrudan doğruya yapı lmakla beraber, manevi öğretmen saydam bir 
aracıdır. Gurular zincirinin sırrı  budur. Manevi öğretmen deha sahibi 
olduğu zaman kiş i ,  A rjuna gibi ,  Bagavad-gita'yı doğrudan doğruya 
işitebi lir. Dünyada cesitli mistikler ve yogiler mevcuttur, fakat Krşna 
bütün yoga sistemlerinin üstadıdır. Krşı:ıa'nın öğretisi Bagavad-gitii'da 
acıkça belirti lmiştir ve bu öğreti Krşı:ıa'ya teslim olmaktan ibarettir. 
Bunu yapabilen kişi en üstün yogidir. Bu hakikat, yoginiim api sarvesiim 
sözcükleri i le A lt ıncı Bölümün son maddesinde onaylanmıştır. 

N arada, doğrudan doğruya Krşı:ıa'nın müridid ir ve  Vyasa'nın 
mürşididir. Bu bakımdan, Vyasa da  A rjuna kadar deha sahibidir ,  
çünkü gurular zincir inden gelmekted ir  ve Safı.jaya ise doğrudan 
doğruya Vyasa'nın mürididir .  Bu bakımdan, Safı.jaya'nın duyuları 
Vyasa'nın lütfu ile arıt ı lmış olduğundan Krşna'yı  doğrudan doğruya 
görebi lmiştir. Krşna'yı doğrudan doğruya işitebi len kişi bu gizemli 
bilgiyi anlayabil ir. Kisi , eğer gurular z incirine dahil olmazsa Krşna'yı 
duyamaz, bu bakımdan, en azmdan Bagavad-gitii'yı anlayabilecek kadar 
mükemmel bi lgiye sahip değildir. 

Bagavad-gitii 'da bütün yoga sis temleri (kmma-yoga , jı1iina-yoga w 
bakti-yoga ) izah edi l ir .  Ve Krşr�a bu mistisizmin üstadıdır .  Bununla 
beraber, Arjuna'nın Krşna 'yı doğrudan doğruya anlayacak kadar talihli 
olduğu anlaşı lmal ıd ır, bu bakımdan, Safı.jaya da Vyasa'nın lü tfu i le  
Krşna'yı doğrudan doğruya anlayabilmiştir. Aslında, doğrudan doğnıya 
Krşna'dan işitmekle, Vyasa gibi deha sahibi bir manevi öğretmenden 
işitmek arasında fark yoktur. Manevi  öğretmen aynı zamanda Vyasa'yı 
da temsil eder. Bu bakımdan, Yedik sisteme göre, manevi öğretmenin 
doğum gününde müritler Vyasa-puja adı verilen bir tören düzenlerler. 
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rajan samsmrtya samsmytya 
samvıülam imam adbhutam 

kesavariıınayoh pımyari1 
hrşyami ca muhur muhuh 
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rajan-Ey Kralım; saıiısmrcya-hatırlamak; saıiısmrtya-hatırlamak; 
samvıülam-mesaj ; imam-bu; adbhutam-şahane ; kesava-Ey Rab 
Krşı:ıa; arjunayo�-ve Arj una; punyam-faziletl i ;  hrşyi'imi-zevk 
alıyorum; ca--de-da; muhuh muhuh-tekrar tekrar. 

ÇEVİRİ 
Ey Kralım, Krşna ile Arjuna arasında geçen bu şahane ve kutsal 
konuşmayı tekrar tekrar hatırladıkça zevk alıyorum ve her anından 
heyecan duyuyorum. 

AClKLAMA 
Bagavad-giti'i'yı anlamak öyle aŞkın bir şeydir ki Arjuna ve Krşna'nın 
konuştuğu bu konular üzerinde uzmanlaşan herkes doğru bir insan 
olur ve bu konuşmaları unutmaz. Manevi yaşamdaki aşkın konum 
budur. Birbaşka deyişle, Gita'yı doğru bir kaynaktan, yani Krşna'dan 
işiten kişi tam Krşı:ıa şuuruna ulaşır. Krşna şuurunun sonucu olarak, 
kişi gittikçe artan bir aydınlanma içine girer ve sadece bazen deği l ,  
fakat yaşamınm her anından zevk alır. 
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tac ca samsmrtya samsmrtya 
rüpam aty-adbhutam hareh 

vismayo me mahan ri'ijan 
hrsyami ca punah punah 

tat--0; ca-de-da; saıiısmrtya-hatırlamak; saıiısmrtya-hatırlamak; 
rüpam-sure t ;  ati-büyükçe ;  adbhutam-şahane ; hareh-Rab 
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K rsna ' n ın ; vismayah-ş aşma k ;  me-b en i m ;  mahan-büyük; 
ra)a�-E y  Kra l ım ;  hrşyt'imi-zevk a l ı yorum;  ca-de-da ;  punah 
punah-tekrar tekrar. 

CEVİRİ  
Ey Kralım, Rab Krş�a 'nın � şahane suretini hatırladıkca daha 
büyük bir hayranlığa kapılıyor ve tekrar tekrar seviniyorum. 

ACIKLAMA 
Arjuna'ya gösteri len Krşna'nı;1 evrensel suretini Vyasa'nın lütfuyla 
Saf'ı.j aya'nın da gördüğü buradan bell i olmaktadır. Tabi i  ki ,  Rab Krşna 
bu suret in i  d aha önce serg i lememişt i .  Bu evrensel suret sadece 
Arjuna'ya göster i lm iştir, fakat bu suret Arjuna'ya gösteri ldiği zaman 
bazı büyük adanmış kullar da Krşna'nın evrensel suretini görebilmiştir 
ve bunlardan biri Vyasa'dır. Vyasa Tanrıya adanmış büyük bir kuldur 
ve Krşna'nın güdü bir enkarnayonu olarak kabul edi lir. Vyasa'da bu 
görüngüyü , Krşna'nın Arjuna'ya gösterd iği  o şahane suret ini  
hatır layan ve  bundan tekrar tekrar zevk a lan mürid i Safı.jaya 'ya 
aktarmıştır. 
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yatra )'Ogesvarah krşno 
yatra partho danur-darah 

tatra sıir vijayo bütir 
dhruva nitir matir mama 

yatra-nerede ;  yoga-isvarah-mistisizmin üstadı ;  krsna/ı-Rab Krşna ; 
yatra-nered e ;  parthah-Prtha 'nın oğlu ;  danııh-darah-ok ve yay 
tas ıyan; tatra-orada ;  srih-zenginl ik ;  vijayah-zafer; büti/ı-harici 
güc;  dhru.vt'i-kesin; nitih-ahlak; matih mama-benim fikrim. 

CEVİRİ  
Bütün mistiklerin üstadı Krş�a ile yüce okçu Arjuna her nerede 
ise zenginlik, zafer, olağan üstü güc ve moral (ahlak) de oradadır. 
Benim görüşüm budur. 
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ACIKLAMA 
Bagavad-gitı'i DhrtaraHra'nın soruşturması i l e  başlamıstı .  O, Bışma , 
Drona, Kan:ı.a gibi büyük savaşcı lar tarafından desteklenen oğul larının 
savaşı  kazanacağından emind i .  Zaferin kend i lerinin olacağını 
umuyordu. Fakat, savaş alanındaki durumu anladıktan sonra Safıjaya 
Krala ,  "Sen zafer kazanacağını düşünüyorsun ama bana göre Krşna 
ve Arjuna'nın bulunduğu her yerde hep iyi talih olacaktır" demektedir. 
Ve Dhrtaraşçra'ya zafer kazanmayı beklememesini ima etmektedir .  
Zafer kes inl ik le  Arj una'nın olacakt ı ,  ciinkü Krşna onunlayd ı .  
Krşna'nın Arj una'nın arabasının sürücüsü olmayı kabul etmesi ise 
Onun b irbaska zenginl iğini sergi lemesinden ibarett i .  Krsna bütün 
zenginliklerin sahibidir ve feragat ise bunlardan biridir. Krşna feragatin 
de üstadı olduğu ic in bir takım büyük fedakarlıklar sergi lemistir. 

Bu savaş asl ında Duryodhana i le Yudhisthira arasında idi. Arjuna, 
ağabeyi Yudhisthir' in tarafında yer a lmaktaydı .  Krşna ve Arjuna 
Yudhişth i r ' in tarafında yer a ld ık lar ı  icin Yudhişthir ' in savaş ı  
kazanacağı kesindi .  Bu savasın sonucu dünyayı kimin yöneteceğini 
belirl iyecekti ve Saı1jaya, iktidarın Yudhişthir'e gececeği kehanetinde 
bulunmaktaydı .  Sanjaya'nın birbaska kehanetine göre Yudhiştl:ıir 
bu savaşı kazand ıktan sonra kra l l ığı cok ge l i şecekti , cünkü o sadece 
doğru ve faz i let l i  bir insan deği l ,  aynı zamanda ahlaklı bir insand ı .  
Bütün hayatı boyunca hic yalan söylememişti . 

Bagavad-gitı'i'y ı ,  savas alanındaki iki arkadaş arasında gecen bazı 
konuların tarıt ıs ı lması olarak gören az zeki kiş i ler vard ı r. Baz ı lar ı ,  
Krşna 'nın A rj una'yı savaşmaya kışkırtmasını ahlaksız b i r  davranış 
olarak görebi l irler, fakat ortamın gerceği acıkca belirti lmistir: Bagavad
gitı'i ahlakın yüce öğret is idir .  Bu yüce ahlak öğre tisi Dokuzuncu 
Bölümün otuzdördüncü maddesinde şöyle bel irti lmistir : nwn-mllnı'i 
bava mad baktah . Kişi ,  Krşna'ya adanmalıdır, ve dinin esası Krşna 'ya 
tesl im olmakt ı r  ( sarva-c/[lrmı'in paricyajya mı'im ekmn saranari1 tn·aja ) .  
Bagavad-gitı'i öğret i ler i ,  din ve ahlakın yüce yolunu bel ir ler .  Diğer 
bütün yol lar arıtcı rol oynar ve kişiyi bu yola yöne ltir, fakat Gitı'i'nın 
son öğretis i  olan "Krşna'ya tes l im ol" emri bütün din ve ahlağın son 
sözüdür. Onsekiz inc i Bölümün hükmü budur. 

Fe lsefi tahmin ve meditasyonun birer benlik idraki yöntemi 
olduğunu Bagavad-gitı'i 'dan anlayab i l i r iz , fakat Krşna 'ya tamamen 
tes l im olmak en yüce mükemmel l iktir. Bagavad-gitı'i öğretisinin esası 
budur. Toplumsa l yaşam düzeninde ve dinin farkl ı  yollarına göre , 
ıslah edici ilke ler bilgi edinmek icin emin bir yol olabi l ir . Fakat, dini 
ritüeller gizemli olmakla beraber meditasyon ve bilgi edinme yöntemi 
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daha gizemlidir .  Ve tam Krşna şuuru i le  yarı lan adanını�  hizmet ik 
Krşna'ya tes l im olmak en gizeml i  öğretidir .  Onsekizinci  Bölümün 
özü budur. 

Bagm1ad-gicZi'nın bir d iğer öze l l iği ,  Tanrının Yüce Sahsın ın es<ıs 
hakikat olduğunu belirtmesidir. Mutlak Hakikat; gayrişahsi Brahın<ın, 
yörese l Paraınatma ve Tanrının Yüce Şahsı Krşna olarak idrak edi l i r. 
Mutlak Hakikat ın mükemmel b i lgisi Krsna'nın ıni.ikeınınel hi lgis i  
demektir. Kiş i ,  eğer Krsna'yı anlarsa o zaman bi lginin bütün bölümleri 
bu anlayış ın öz parcaları hal ine gelir. Krşna her zaman dahi li kudrcri 
icerisinde yer a ldığı icin aşkındır. Canlı varlıklar Onun enerj is inden 
tezahür e tmiştir ve ebediyen kosul lanın ış ,  ve ebediyen özgür olmak 
üzere iki s ın ıfa ayrı l ır lar .  Bu canl ı  varl ıklar say ıs ı z  miktardadır ve 
bunlar Krşna'nın öz rarca larıd ı r .  Madd i enerj i y i rmidön bi'ıl i"ıme 
ayrı l ı r .  Yarat ı l ı ş ebed i zaman tarafından etki lenir ve harici enerj i 
tarafından yaratı l ı r  ve yok ed i l i r. Kozmik dünyanın tezahi.iri.i tekrar  
tekrar görünür ve kaybolur. 

Tanrının Yüce Sahsı , maddi doğa, canlı varl ıklar, ebed i zaman, ve 
her çeş i t  faa l iyet olmak üzere Bagavad-gica 'da başl ıca beş konu e le  
a lınır. Bütün bunlar Tanrının Yüce Şahsı Krşna'ya dayanır. Gayrişahsi 
Brahman, mevzi lenmiş Paramatma ve d iğer aşkın kavramlar olmak 
üzere Mutlak Hakikatin bütün kavramları Tanrın ın Yüce Sahs ını  
anlama kategori sinde yer a l ı r . Tanrının  Yüce Şahs ı ,  canl ı

. 
varl ık ,  

madd i doğa ve zaman, üstünkörü olarak birbir lerind en fark l ı  
görünmekle beraber, aslında hicbir şey Tanrıdan farkl ı  değildir. Fakat, 
Tanrı her zaman herşeyden farkl ıd ır .  Rah Ca itanya'nın fe lsefes i ,  
"kavranamaz birl ik ve farklı l ık" tır.Bu felsefe sistemi Mutlak Hakikatin 
mükemmel bi lgisini icerir. 

Canl ı  varl ık özgün konumundayken saf bir ruhtur. O, t ı pkı Yüce 
Ruhun a tomik bir parcası gibidir .  Bu bakı ınd<m, Rab K rsna gi"ııH:se , 
canlı varl ıklar i se güneş ışığına benzet i l i r. Canlı var l ık la r  Krsrnı 'n ın 
marj inal enerj is i  olduğu ic in hem ın:-ıddi enerj i i le ,  hem de k u ts a l  
enerj i i le  bağlantı kurma eğil imi icerisindedir. Birbaşka Jeyisk, canlı 
var l ık Tanrın ın iki enerj i s i  arasında yer a l ı r  vr Tanr ın ın i.istün 
enerj i s ine a i t  olduğu icin bir  parca hağımsız l ığı vardı r. Kisi bu 
bağımsız l ığ ın ı  (özgür iradesin i )  doğru yhndr k u l Lmarak d( )ğruJ;ın 
doğruya Krsna 'nın emri  a l t ına gireb i l i r . Ve böylece zevk verme 
kudretindeki normal durumuna ulaşır. 

Sonuc-Feragatin Mükemmelliği konusunda Srinwd Bagcıı •w.l-.Qi tti 'n ın 
Onsekizinci Bölüm Baktivedanta Acıkla ınaları burada sona rnni�tir . 



Yazar Hakkında Bilgi 

Kutsal Lütuf A.C.  Baktivedanta Svami Prabhupada 1 896 yı l ında 
l:"lindistan' ın Kalküta şehrinde dünyaya ge ld i .  Manevi öğretmeni 
Srila Baktisiddhanta Sarasvati Gosvami i le i lk defa 1 922 de Kalküta'da 
karş ı l aştı .  Bir i l ahiyat profösörü ve a ltmışdört Yedik  enstitüsünün 
kurucusu olan Baktisiddhanta Sarasvat i ,  bu kültürlü gene adamı 
sevdi .  ve onu, Yedik b i l imini öğretmeye kend isini adamasına razı 
etti .  Sri l a  Prabhupada böylece onun müridi oldu ve bundan onbir 
yıl sonra 1 933 de rahipl ik mertebesine yükselt i ldi .  

1 92 2  deki  i lk kars ıl asmaları sırasında,  Baktisiddhanta Sarasvati 
ondan Yedik b i limindngilizce olarak yaymasını istemişti. Bunu izleyen 
yı l l arda Svami Prabhupada, Bagavad-gitii üzerine bir yorum yazdı ve 
1 944 de asistanl ığını, yazı işleri müdürlüğünü, dakti losunu, d izgisini 
ve kontr9lünü kend is inin yaptığı , "Tanrıya Geri Dönüş" adında  
hafta l ık  l ng il izce b i r  dergi c ıkartmaya baş ladı .  Derginin satış ını 
arttırabi lmek icin sokaklarda e lden satış yaparak büyük bir caba sarfetti . 
Bu derg i ,  batı ü lke lerinde halen otuzu aşkın l isanda bası lmakta ve 
onun müridleri tarafından sat ı lmaktadır. 

Sril a  Prabhupada'nın felsefi öğreniş ve adanışını tanıyan Gaudiya 
Vaişnava kuruluşu 1 94 7 de onu "Baktivedanta" mertebesine yüksı;ltti. 
1 950  senes inde 54 yaşında iken ev l i l ik yaşamını bırakan Srı la  
Prabhupada, çal ışma ve yaz ı larına daha fazla vakit ayırabi lmek. ic in 
vanaprastha ( emek l i )  yaşam tarz ında yaşamaya baş l ad ı .  Sr ı l a  
Prabhupada kutsal b i r  şehir olan Yrndavan'a giderek b i r  ortacağ 
tapınağı olan Radha-Damodara'da cok mütevaz i şartlar altında yaşadı .  
Ve burada yı l larca derin öğrenim ve yazmak i le meşgul oldu.  1 959  da 
feragat tarikatında (sannyı'.isa) yaşamayı kabul eden Srı l a  Prabhupacla, 
Radha- Da modara'da onsek i zb in  madde l i k  Srimad-Bagavatam'ın 
çevirisi�e ve açıklamasını yazmaya başladı .  Hayatının en büyük eseri 
o l an  Srinwd-Bagmıatam'dan ( Bagavata Purana) başka " Diğer 
Gezegenlere Kolay Yolculuk" is imli k itabını yazdı .  . 

Bagavatam'ın i lk üc c i ldini yayınladıktan sonra Srı la Prabhupada 
manevi  öğretmeninin i steği üzerine 1 965  de Amerika Bir leş ik 
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Oevletleri 'ne gitt i .  Kutsal Lütuf, H indistan'm dini ve felsefi klasikleri 
üzerinde özet, açıklama ve çeviri  olmak üzere altmış c i ldin üzerinde 
eser yazdı. 

Srı l a  Prabhupada, 1 965 de bir  yük gemisi i le New York l imanına 
ge ldiği  zaman cebinde yetmiş sent parası vardı .  Büyük zorluklarla 
gecird iği bir yı ldan sonra Temmuz 1 966 da U luslararası Krşna 
Şuurlanışı Derneği 'ni kurdu. 1 4  Kasım 1 9 7 7  de bu dünyadan 
göçmeden önce kuruluşunun yüzlerce tapınak, okul ,  enstitü ve 
c i ft l ik l e r  i l e  d ünyanın b i rcok ü lkes ine yayı ld ığını görmenin 
muçluluğunu yaşadı .  

· Sri l a  Prabhupada, 1 968 de  Batı Virginia dağlarında deneme 
mahiyetinde b i r  Yed ik ahal i s i  oluşturmak üzere Yeni Vrndavan'ı 
kurdu. Ve bu kuruluşunun başarıya ulaşmasından i lham alan Sri la  
Prabhupada çeş i t l i  ç ift l ikler kurdu ve bu ç ift l ikler halen Amerika ve 
d iğer ü lkelerde Krşl).a derneği tarafından gel iştirilmektedir. 

Kutsal Lütuf, 1 97 2  de Dallas, T eksas'da kurduğu Gurukuln okulları 
i l e  Yedik s i stemin i l k  ve orta eğit imini batıya tanıtmış o ldu. Bu 
okul lar  halen onun öğrenci ler i  tarafından Amerika ve bazı batı 
ü lke l erinde çoğal t ı lmaktadır .  Merkezi  Vrndavan, H indi stan'da 
bul�ınan bu oku l lar günümüzde dünya capında yaygınlık kazanmıstır. 

Sri l a  Prabhupada,  aynı zamanda H ind istan'da baz ı  büyük 
ulus lararası kültür dem�kler inin kurulmasına da yardımc ı  olmuştur. 
Halen Batı Bengal'deki Sridhama Mayapur'da yapılmakta olan manevi  
şeh ir, gelecek kuşakl ara da kalacak olan büyük bir projedir. Bundan 
başka, Vrndavan'da muhteşem bir  Krşna-Balarama tapınağı ve 
uluslararası b ir  misafirhane i l e  Bombay'da yapı lması planlanan daha 
b irçok proje vardır. . 

Bununla beraber ,  Srı l a  Prabhupada'nın en öneml i  hizmet i  
kitaplarıdır. Otorite, derinlik ve aydınlatıcı l ık yönünden çok zengin 
olan k i tap lar ı ,  ceşi t l i  kolej lerde  standart ders k i tapları o larak 
ku l lanı lmaktadır. Onun yazı ları otuzun üzerinde l isana çevr i lmiştir. 
1 97 2  de kuru lan Baktivedanta Yayın ev i ,  sadece Kutsal Lütufun 
cal ışmalarını yayınlayarak H int dini ve fe lsefesi üzer inde dünyanın 
en cok kitap yayınl ıyan yayınevi durumuna gelmiştir. 

Srı l a  Prabhupada i lerlemiş yaşına rağmen oniki sene zarfında oq.dört 
defa konferans tur lar ına çıkarak beş  kıtayı dolaşmışt ı r .  Sri l a  
Prabhupada,  son derece meşgul programına rağmen bolca yazmaya 
devam etmişt ir .  Onun yaz ı ları ,  Yed ik fel sefesi ,  dini ,  edebiyatı ve 
kül tü rü üzerine zengin bir kitaplık oluşturmuştur. 



Ozel Terimler Sözlüğü 

AÇAR Y A-kend_ine özgü örnekler ile öğreten manevi öğretmen. 
ACINTY A-BEDABEDA-T A TTV A-Rab Caitanya'nın, Tanrının 
ve en�rj ilerinin "kavranılamaz birlik ve farkl ı lık" doktrini. 
AGNI- ates i lahı . 
AGNİ HOTRA-YAJNA-Vedik ritüe l lerine göre yapı lan ateşe 
kurban verme töreni. 
AHANKARA-ruhun kendisini vücut ile tanımlamasına sebep olan 
sahte nefis. 
AHiMSA-siddetsizlik. 
A KARMA-· "hareketsizl ik" ;  tepki l ere hedef olmayan adanmış  
hizmet. 
ANANDA-manevi saadet. 
APARA-PRAKI\Tİ-Tanrının dahili maddi enerj isi. 
ARÇ�Nf\-arca-vigrahaya ibadet etmek için izlenen yol .  
ARÇA-VIGRAHA-tapmakta, veya evde Krşna'ya ibadet etmek 
için yapı lmış Krşı:ıa'nm resmi, veya heykeli; maddi unsurlar tarafından 
tezahür e tt i r i lmis Tanrı sureti . Bu surette mevcut olan Tanr ı ,  
Kendisine adanmı"s kul l arının ibadetlerini Sahsen kabul eder. 
AR YAN-Yedik ·  kü ltürünü izleyen medeni kişi ;  hedefi manevi 
i lerleme o lan kisi. 
ASRAMLAR-· brahmacarya ( öğrenc i  y a ş am ı ) ,  viinaprastha 
(emeklilik) ve sannyiisa ( feragat) olmak üzere Yedik toplum düzenine 
göre belirlenmiş olan dört manevi yaşam tarzı .  
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göre �elirlenrniş olan dört manevi yaşam tarzı .  
AŞ'f ANGA-YOGA-yama ve niyama (ahlak uygulamalan) ,  asana 
(oturuş şekilleri ) ,  pranayama (nefes kontrolü ) ,  pratyalıiira (duyuların 
duyu nesnelerinden altkonulması) ,  dharana (akim sarsılmaz bir hale 
getiri lmesi) ,  dhyana ( meditasyon) , ve samadhi (Vişı:ıu'nun kalpte 
duyumsanması )  den oluşan "sekizli yol". 
ASURA-Tannya hizmet etmeyi reddeden kişi. 
ATMA-benlik. Atma, vücutla, akılla, idrak, veya Yüce Benlik ile 
ilgili olabilir. Bununla beraber, genellikle bireysel ruh i le ilgili olarak 
kul lanılır. 
AVA TARA-belli bir görev amacıyla manevi krallıktan dünyaya 
inef). Tanımın tam, veya kısmen yetki verilmiş enkamasyonu. 
A VIDYA-cehalet. 
BAGAV AN-"bütün zenginliklere sahip kişi"; bütün güzelliği, gücü, 
şöhreti, serveti, bilgiyi ve fedakarlığı Kendisinde toplamış olan Yüce 
Tanrı. 
BAKT A-adanmıs kul. 
BAKTt- Yüc_e T anpya "'.erilen adanµuş hizmet. 
BAKTI-RASAMB.T A-SINDHU-Srila Rüpa Gosvami tarafından 
onaltıncı yüzyılda Sanskritçe yazılmış adanmış hizmet hakkındaki el 
kitabı .  
BAKTİ-YOGA-adanmış hizmet aracılığı ile Yüce Tanrı i le bağlantı 
kurma yöntemi. 
BHARA T A-Pandavalar'ın ceddi olan kadim Hindistan kralı. 
BA VA-vecd ; saf Tanrı askına esit olan bakti mertebesi. 
BlŞMA-Kuru hanedanının "büyükbabası" olarak saygı duyulan asil 
bir genera� 
BRAHMA-Rab Vişı:ıu'nun yönetimi altında olan evrendeki i lk 
yaratılmış varlık; evrendeki bütün yaşam suretlerini yaratır ve ihtiras 
halinin yöneticisidir. 
BRA�AÇARl-Vedik toplum düzenine göre yaşayan bekar öğrenci 
(bkz. A5ramı;trl. _ _ 

BRAHMA-JIJNA.SA-manevi bilginin araştmlması. 
BRAHMAJYOTI-Rab Krşı:ıa 'nm aşkm vücudundan yayı larak 
manevi dünyayı aydınlatan ruhsal parlaklık (nur). 
BRAHMALOKA-Rab Brahma'nm yaşadığı gezegen;  maddi 
evrendeki en yüksek gezegen. 
BRAHMAN-( 1 )  bireysel ruh; ( 2 )  Yüce Tanrının gayrişahsi ve her 
yeri kapl tyan hali ;  ( 3 )  Tanrmm Yüce Şahsı; (4 )  mahaHattva, yani 
toplam maddi cevher. 
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BRAHMANA-toplumdaki dört Vedik mesleki sınıfa göre en zeki 
sınıfa mensup kişi .  . _ 
BRAH MA-SAMHIT A-Çaitanya Mahaprabhu tarafından Güney 
Hindistan'da keşfedilmiş olan, Rab Brahma'nın Rab Krşna'ya sunduğu 
duaları iceren metin. 
BUDDHİ-YOGA-zekanın (buddhi ) en yüksek seviyede kullanımını 
temsil eden bakti-yoganın ( Krşna'ya sunulan adanmıs hizmet) birbaşka 
şeki l.de yaz ı l ış ı .  
ÇAIT ANYA-CA RiTAMB. TA-Krşnadasa-Kaviraj_a tarafından 
onalt ınc ı  yüzy ı lda Benga l d i l inde yaz ı lmış olan Sri Cai tanya 
Mahaprabhu'nun biy9grafis i .  
ÇAIT ANYA-MAHAPRABHU--0nbeşinci yüzyı lın sonlarında Batı 
Bengal'de Navadvipa'da ortaya cıkan Rab Krşna'nın K::ıli Cağındaki 
enkamasyonu; yuga-damwyı ( bu çağ icin bel irlenmiş esas din ) ,  yani 
Tanrının kutsal is im lerinin toplu halde z ikred i lmes i  hareket ini  
baslatmıstır. 
CANDALA-köpek yiyici ; toplum dışı kişi .  
CAN DRA-Ay'a (Candraloka) başkanl ık eden yarıtanrı . 
Ay i lahı .  _ 
CATURMASYA-H ind i stan'da yağmur mevsiminde cek i l en 
ci lelerin gözlemi. 
DEVA-yarıtanrı , veya tanrısal şahıs. 
DARMA-( 1 )  dini i l keler ;  ( 2 )  k işinin ebed i ve doğal meşgul i yeti 
(Tanr�ya sunulan adanmış hizmet) .  
DHYANA-mediyasyon. 
DVAPA RA-YUGA-bkz. Yugalar. 
GANDARVALAR-yarıtanrılar arasında yasayan gökse l sarkıcı lar 
ve müzisyenler. 
GARBODAKASA YI VİSNU-bkz. Purıısa-avatarlar. 
GAR UDA-Rab Vişr:ıu'yu ·tasıyan kuş adam. 
GOLOKA-Krşnaloka, Rab Krşna'nın ebedi yurdu. 
GOSV AMl-sviimi, duyu larını tam anlamıyla kontrol edebilen kisi .  
GRHASTA-Vedik toplum düzenine göre yaşayan evli kisi. 
GUNALAR-erdem, ihtiras ve cehalet olmak üzere maddi dünyada 
bulunan üc doğa hali ,  veya niteliği. 
OURU-manevi öğretmen, mürşid. 
IN DRA--cennet gezegenlerin baş hükümranı ve yağmuru yöneten 
yarı tanrı . 
J IVA (]iV ATMA)-ebedi bireysel ruh. 
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JB�NA-aşkın bi lgi . 
JNANA-YOGA- hakikatin tahmini fe lsefe yolu i le aramrılmasıyla 
y�p!laı� manevi idrak yolu. 
JN_ANI-jiian(!-yoga yolunda yürüyen ki�i . 
KALA-zaman. 
KALİ-YUGA-beşbin y ı l  önce başlamış olan ve wplam 4 H.000 yı l  
sırecek olan "Kavga ve Riyakarl ık Cağı". Bkz. Yı ıgıı/m·. 
KARMA-kiş inin sonunda 1:--azı tq•ki lerine maruz ka ld ığı maddi 
faal iyetler. 
KARMA-YOGA-kiş in in ca l ı smala r ının meyveler in i  Tanrıya 
adayarak Tanrıyı idrak etmesi yolu . 
KARMl-kamw (meyvesel faa l iyet) i le mesgul ki�i ; materyal i st. 
KRŞNALOKA---::-R?b Krşna'nın yüce yurdu. 
KSIRODAKASA YI  VIŞNU-bkz.  Pı ın ıst 1-t ı ı 1ı 1 t(ir/ı 1 r. 
KURULAR-Kuru 'nun toru nlar ı , Pandava la r ' ın hasmı l l lan 
Qhgarasçra 'nın oğu l lar ı .  

. · 

ULA-Yüce Tanrı tarafından yapı lan aşkın faal iyet, veya "eğlence". 
LOKA _-gezegen. 
MAHA -MANTRA-"büyük nıanrrn ( z i k i r ) " ,  Hare Krsna, Hare 
Krsna, Krsna Krsna,  Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Rama, Hare Hare. 
MAHATMA-"büyük ruh"; tam Krsna şuurunda ulan (izgür kis i .  
MAHA T-TA TTVA-toplam madd i enerj i .  
MANTRA-aşkın ses, veya Vedik i lahi .  
M�NW-insanlığın babası olan yarı tanrı . 
MAYA-yanı lgı ; canl ı  varl ıkları yanı l tarak unlara ruhsal  doğa larını 
ve Jaı}rı y� unutturan Yüce Taı1rının enerj i s i .  
MA YAVADI-gayrisahsiyetc i .  
MUKTI-maddi var oluştan özgür olunması .  
MUNI-bilge. 
NAISKARMA-akannanın birbaska ad ı .  
NARA Y AN A-Va ikunçha gezegenlerine hasbnlık eden l\ rı l:-
Krsna'nın dört kol lu suret i ;  Rab Visnu . 
NlRGUNA-Yüce Tanrıy ı  tanı mi<İmak icin kullanı lan hıı deyim ,  
Onun �nadd i nite l iklerin ötesinde olduğunu belirtir. 
NIR VANA-maddi var olustaı1 kurtulmak. 
OM (OMKA RA)-Mutlak ·Hakikati temsil eden kutsa l hece. 
PANOAVALAR-Yudhişthir, Bıma, Arjuna, Nakula ve Sahadeva 
ol!_llak üzere Kral Pandu 'nun beş oğlu. 
PAN DU-Dhrtarastra'nın kardesi ve Pandavalar' ın babas ı .  
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PARAMA TMA-Üstünruh; Yüce Tanrının mevzi lenmis hali ;  her 
koşul lanmış rutıa eşlik eden ve kalpte bulunan şahit ve rehber. 
P ARAMf'. ARA-gurular zinciri. 
P��TI::--doğanın enerj isi. 
PRANf.. YAMA-yogada i lerlemek amacıyla yapılan nefes kontrolü. 
PRASADAM-kutsanmış y iyecek;  adanmış l ık içeris inde Rab 
Krşna'ya_sunylan yiyecek. 
PRA TY AHARA-yogada i le rlemek amacıy la  yapı lan duyusa l  
çekilme. Duyuların duyu nesnelerinden alıkonulması .  
PRE�- saf ve içten bir adanmışlıkla Tanrıya duyulan aşk. 
PRTHA-Kunti, Kral Pandu'nun esi ve Pandavalar'ın annesi. 
PURANALAR-Vedalar' ın onsekiz

. 
tarihi i lavesi. 

PURU$A-"hoşlanıcı";  hem bireyse l ruh icin hem de Yüce Tanrı 
icin kul lanılır . 
PURUŞA-A VAT ARLAR-maddi evrenin yaratı lmasına, bakımına 
ve tahrip edi lmesine e tken olan Rab Vişı::ıu'nun başl ıca yayı l ımları 
( uzant ı l ar ı ) .  Karanodakasayi Vişnu ( M aha-Vişnu ) Sebep le r  
Okyanusunda yatar ve nefesinden sayısız miktarda evrenler yaratır; 
GarbcxlC!:�sayi Vişı::ıu her evrene girerek ceşitlilik yaratır; Kşirodaka5ayi 
Vişnu (Ustünruh) yaratı lan her varlığın kalbine ve her atoma girer. 
RAJO-GUNA-ihtiras hali. 
RAKŞASALAR-insan yiyen şeytani bir ırk. 
RAMA-( 1 )  "bütün zevklerin kaynağı" anlamına gelen Rab 
Kfşı::ıa'nın adı ;  ( 2 )  Rab Ramacandra, mükemmel bir kral olarak ortaya 
çı�an Rab Krşı::ı<!_'nıl) enkamasyonu. . 
RUPA GOSVAMI-Vmdavan'ın alt ı  Gosvamisinin l ideri ,  Sri 
Çaitany_a M_?haprabhu'n�n başl ıca takipcisi . 
S�C-CID-ANANDA-ebedi, bilgi ve saadet dolu. 
SADHU--ermiş, veya Krşna şuuruna sahip kişi. 
SAGUNA-"atıf, veya nite l ik sahibi olmak"; Yüce Tanrıyı 
tanımlamak icin kullanılan bu terim, Onun ruhsal ve askın nitel iklere 
sahip glduğunu bel irtir. 

· 

SAMADHl-vecd, tamamen Tanrı suuruna dalmıs olmak. 
SAMŞARA-maddi dünyada tekrarİanan doğum �e ölüm döngüsü. 
SANATANA-DARMA-ebedi d in; adanmıs hizmet. 
SANKARA ( SAN KARACARYA )-advaiw (b i rl ik )  doktrinini 
yerleştiren büyük fi loz.of, Tanrının şahsi olmıyan hal ini ve bütün 
ru�l�rın kimliğini Brahman'ın birliği ile vurgulamıştır. 
SAN K H YA-( 1 )  ruh ve maddenin ana l i t ik  ay ır ım ı ;  ( 2 )  
Devahüti'nin oğlu Rab Kapila'nın tarif ettiği şekilde yapılan adanmış 
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hizmet. 
SANK I RT ANA-öze l l ik le  Krsna 'n ın kutsal i sminin top luca  
zikredilerek Tanrının yüceltilmes·i :  . 
SANNYASA-manevi kültürde i lerlemek amacıyla izlenen feragat 
icerisinde_!< i  yaşam tarz ı .  
Ş�NNYASI-feragat icerisinde yaşayan kisi .  
SASTRA-vahiy edi lmiş kutsa l metin. 
SA TTVA-GUNA-erdem hal i .  
Şf.. TYA-YUGA-bkz. Yııgalar. 
SIVA-maddi doğadaki cehalet ( ramo-gıııw ) halini  yöneten ve maddi 
kozmozu çözüp dağıtan yarıtanrı .  
SMARANAM-(Rab Krşna'nın)  adanmış l ık icinde hatırlanmas ı ;  
bakti-yoganın dokuz esasından biri .  
SMB.TI-Pım'inalar g ib i ,  Vedalar'a ek lenmis olan vah iy ed i lmi� 
metinler. 
SRA VANAM-Tanrı hakkında duymak (bi lgi ed inmek ) ;  adanmıs 
hizmetin dokuz esas seklinden biri .  
SR I MA D-BAGA VA TA M-öze l l i k l e  Rab Sri K rsna 'n ı n  
derinlemesine anlaş ı lması icin Vyasadeva tarafından yaz ı İ ı�ış olan 
f?urana, veya tarih. 
SRUTI-Veda/ar. 
SÜDRA-toplumdaki dört Vedik mesleki bölüme göre işci s ınıfına 
ait k is i .  
SV AMI-duyu lar ın ı  tamamiyle  kontrol edebi len k i ş i ;  feragat 
tarikatında yaşayan k işi .  
SVA RGALOKA-c ennetsel maddi gezegenler ,  yarı tanrı ! a r ın 
yaşadığı gezegenler. 
SV A RÜ PA---özgün ruhsa l suret, veya ruhun mesnı konumu. 
T AMO-GUNA--cehalet hali .  
TRET A-YUGA-bkz. Yugalar. 
UPANISADLAR-Veda/ar'da bulunan 1 08 fe lsefi risale. 
VAİKUNTHALAR-ruhsal evrendeki ebedi gezegenler. 
VAİŞNAVA-Yüce Tanrıya adanmış kişi . 
V AISYA-toplumdaki dön Vedik mesleki bölüme göre tüccar ve 
ciftci sınıfı . 
VANAPRASTHA-Vedik toplum sistemine göre daha faz la feragat 
yapabilll!e� iç in evl i l ik yaşamını b ırakan kişi . 
VARNASRAMA-DARMA-toplumu dört ruhsal ve mesleki 
gurupta organize eden Vedik toplum sistemi. 
V ASUDEV A-Rab Kşrı:ı.a 'nın babası rolündeki şahıs. 
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V ASl)DEVA---:-Vasudeva'nın oğlu, Krşı:ıa. 
VEDANT A-SUTRA-Upanişadlar'ın esas anlamını acık la yan kısa 
ve öz vecizeler. Vyasadeva tarafından yazılmış olan felsefi risale ler. 
VEDALAR-Rg, Sama, Atharva ve Yajur olmak üzere dört özgün 
kutsal metin. 
vtoYA-bilgi. 
VIKARMA-kutsal metinlerin öğreti lerine aykırı olan cal ışmalar; 
günajlsal fa_?l iyetler. . . _ 
V�RA T-RUPA veya VISVA RUPA-Yüce Tanrının evrensel sureti. 
VIŞNU-Tanrının Şahsiyeti. 
V IŞNU.:-TA TTVA--Tanrının durumu, veya kategorisi. 
VRNDA VAN-Rab Krşı:ıa'nın aşkın yurdu. Krşı:ıaloka, veya Goloka 
Vrndavan da denir .  Krşna'nın beşbin y ı l  önce ortaya çıktığı 
Hind istan'da Uttar Pradeş'deki Mathura bölgesinde yer a lan 
Vrndavan şehri, Krşna'nın ruhsal dünyadaki yurdunun bu dünyadaki 
tezahürüdür. 
VYASADEVA-Vedalar' ı  derleyen ve Puriinalar' ı ,  Malıiibharata'yı 
ve V€_danta_--sütra'yı yazan Rab Krşna'nın enkarnasyonu. 
YAJNA-fedakarlık, kurban. 
Y AMARAJA---ölümden sonra günahkarları cezalandıran yarıtanrı. 
YOGA-kişinin Yüce Tanrı ile bağlantı kurmak için iz lediği ruhsal 
disiplin. _ _ 

YOGA-MAYA-Tanrının dahili ruhsal enerj isi. 
YUGA-"çağ". Satya-yuga, Treta-yuga, Dvapara-yuga ve Kali -yuga 
olmak üzere birbirini izleyen dört yuga döngüsü. Çağlar, Satya'dan 
Kali 'ye dönüştükce insanların dini ve erdemli nite likleri yavaş yavaş 
azalır. 
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Ru d iz inde her sözcüğü iz leyen nııııı :ır::ılar h"liiıııe V l'  ıııa.Ul'y<' i>;ıreı ed,·r. Kalın ı i l ' ı . 

yaz ı lmıs olan numaralar ceviri lt'rc , d iğer nıım:ır;ıbr ise :ıc ıkhını;ıLır;ı ; ı i ı ı ir .  

A 

Abakta 

Bkz Adanmamıs. 

Acı cekmek 

Bkz. Dert ler 

.�c<iıya 
canlı var l ık ların bireysel l ik lerini 

onaylar: 2. 1 2  

ı ı ıükemmel efendidir :  3 . 2 1 

müridleri i le olan i l iskısi :  4. 3 4  

örnekler i :  syf. 3 ;  6.44 

rolü :  syf. 3 

Vedik bi lgisinde: syf. 3, 4 

yaklasılması gerekir: 2 .  7; 4 . 34;  5 .  1 6 ;  

7 . 1 4 ; 9 . 2 ;  1 3 .8 ;  1 2 . 1 6 ; 1 . 3 

+Bkz. manevi öğrecmen 

Adanmamıs (beser) 

adanmıs bir kul i le kıyaslanması: 1 0.4 

5 

görevleri :  3 . 3 4  

karakcer öze l l ikler i :  1 . 28 ;  2 .62 - 6 3 ,  66, 

l ;  6.40; 7 . 2 4 ;  1 0.4-5  

Adanmıs kul  

adanmamıs beserle kıyaslanması: 1 0.4-5  

adanmıs hizmece garkolmusrur: 4 . 30; 

. 6 ,  2 1 ,  26;  6. 3 1 ; 9 . 1 ,  2 8 ,  30;  1 2 . 5 ,  1 5  

aklını kontrol eder: 4 . 2 1 ;  5 . 7  

acalarını kurtarır: 1 .4 1  

bağımlı l ıktan kurtulmuscur: 2 . 5 2 ,  5 6 ,  

6 4 ;  3 . 1 9 ;  1 3 .8- 1 2  

bilgisi :  6 . 3 2  

brahmana i l e  kıyaslanması :  4. 1 3 ; 5 . 2 1 ;  
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6.  l ;  1 1 .8- 1 2  

biiı i in maddi ııwcl,ııriyl'ı kr,l,·ı ı 

k ı ırı ı ı l ııı ı ısı ı ır:  l .4 1 ;  L l8,  4 l 

«:ı l ı i lkrk kıpsbı ıın�s ı :  l. 2 'i 

daima T ;ı ı ırıyı yiıcl'lt ir :  l l .  )(, 

dört 1 'dnld)"<l askı ı ı  • .l ı r: 4. l )  

dı ırıı görüsü: l . I  9:  5 .  7 ,  1 8 : (d0- \ 1 ,  

3 2 ;  1 0 . 2 ;  l 8 . 'i4 

d ııyul;ırını kunırol t'dl'r :  2 . 58 ,  60, 6 1 .  

62 ,  70, 7 1 :  3 . 3 4 :  4 . N ;  'i 7 .  H•: <• . 2 ,  

20- 2 3  

duyusal memnuniyete cezbolma::: 2 . 59, 
60, 70, 7 1 ;  3 . 1 7 ;  

e n  yüce hayır isi i le  ıı ıesgulJiir: 5 .  7 .  2 5 ; 

6. 3 2  

faal iyet lerinin sonı ıc lar ı ı ı ı  Tanrıya 

sunar: 5 .  1 2  
görevleri: l .4 l 

gıma!ardan kıırı u lııııı�rur: ,yf. 2 5 ;  4 .2 3 ;  

9 . 2 ;  1 4 . l 9, 2 2 - 2 5 ;  l 8.58 

günahlardan kun ulmusıur: 3 . 1 3 , 1 4 : 

9 . 3 0  

giines i le  kıyaslanması: l O.  l l 

l ıal ih;.ızırda özgürc l i ır: 2. 39; 5. l l - l  2 ;  

6. 3 ! ;  8 .2 3 

hareket i :  syf. l O 
her seyi Tanrının hizmet ine sım;ır :  

2 . 6 3 ;  5 . 1 0, l l 

h05görii lüdür: 1 . 3 2 - 3 5 ; 1 21 3- 1 4  

huzurludur : 2 .  'i S ,  6(>, 70, 7 l ;  5 ,  1 2 ; 

6.30; 8 . 1 4 ; 9 3 1 ;  1 2 . 1 3 - 1 4  

idrakini paylasır :  3 . 26; (ı . 3 2  

ik i lemden kurc u lmusı ur: 4 . 2 2 - 2 3 ;  6 . 7 ;  
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1 2. 1 7 ; 1 8. 5 8  

kaderi: 4.9; 1 8.56 
karakter özellikleri: syf. 2 ;  1 .32-35 ,  4 1 ;  

2 .4 1 ,  53-58,  64; 4. 2 1 ,  2 2 ;  5 . 7 ,  8-9, 18 ,  
26 ;  6 .3 ,  10 ,  1 7- 1 8, 3 2 ;  8 .27 ;  9 . 29 ,  3 1 ;  
1 1 .4; 1 2 . 1 3- 1 4, 1 5 ,  1 7-20; 1 3 .8 ,  1 2 ;  
1 8 , 26 
kararlılığı ve kaynağı :  2 .4 1 ;  1 2 . 1 3 - 1 4  

kamuıdan kurtulmusrur: 4. 1 8 ,  1 9 ,  23; 
5 . 10,  1 I ;  9.2, 3 1 ;  10.3; 1 8 .66 
Krsı:ıa hizmec eder: 1 . 2 1 - 22 ;  9.29 

Krsna carafından korunur: 1 .32-35;  

9 .22 ,  3 1 ;  1 2 .6-7;  1 8.56,  58 
Krsna carafından verilmis olan 
yecenekleri :  2 .70; 9.2 2 ,  29; ! O. i l ; 
18 .58 
Krsı:ıa'ya garkolmuscur: 5 .  7, 26; 6 .3 ;  
9.2 2 ,  34; 1 0. 2 ,  9 
maceryaliscler ile kıyaslanması :  5.8- 1 2 ;  

1 2 . 10,  I S ;  1 8 .54 
muduluğu: 2 .55 ,  70; 6 .20-23, 32 ;  9 .2 ;  
1 0.9 
mükemmel bir i lahiyacçıdır: 1 2 . 1 3- 1 4  
mükemmel bir sannyasid ir: 6 .  1 ;  9.28 

mükemmel bir yogidir: 4.25;  6. 1 - 2 ,  1 0, 

1 3- 1 4, 16 ,  3 2  
nasıl olunur: 9.34; 1 8.54 
nice l ikleri: 1 .28; 2 .55 ;  1 2 . 1 3 - 1 4 ,  1 5 ,  
J:) 
okyanus ile kıyaslanması: 2. 70 
ölümle karşı karşıya: 8. 27 

ruhsal dünyaya ulasır: syf. 23; 2 .39; 

4.9, 29; 5.6, 26; 8 1 3 - 28; 1 8.5 6 

sadece Krsna'yı cacmin ecmek için 
harekec eder: 1 .3 2 - 35;  3 .25 ;  4. 1 8; 5 .8,  

9, 1 2 ; 6. 1 - 2 ;  8. 1 4; 9 .28;  1 2 .6-7;  1 8 .58 

sadece Tanrıyı bi l ir :  7.3 ;  9.34; 1 0. 1 2  

13 

sahiplenme duygusunun öcesindedir: 
6 . 1 0  
sınıfları: 7. 1 6; 8. 1 4; 9 .3  

sakindir: 1 .44; 1 1 .49 
samıidhiye ulasır: l .24; 2 .53 ,  57 ;  5.26; 

6.7 
sanca denir: 3.  1 3  
süpheden uzakcır: 5 . 1 7 ; 1 0.4-5;  18.66 
Tanrı ile olan iliskisi: syf. 4, 28; 1 . 2 1  
2 2 ,  24, 32-35;  2 .  1 0 ,  16;  4 .  1 1 ; 6.30; 

7. 1 8; 8 . 1 4; 9. 29; 1 1 .8, 1 4 . 42, 44; 

18 .58 
Tanrı ile kıyaslanması: 3 .29 

5 .7 ,  26; 6. 2 ,  W-23 
Tanrı i le kıyaslanması: 3 .29 

5. 7' 26; 6 .2 ,  20- 23 
Tanrı ona yardım eder: 2 .53 ;  ! O. i l 
Tanrının direkcifine göre harekec eder: 
18.56-59 
Tanrının öğrecilerini izler: 1 .3 2-35;  
2.64; 9.28 
52 ;  3 .26; 9.3, 28; 10. 1 1  
cacminkard ır: 2 .60, 62,  70, 7 1 ;  6.4; 

8. 1 4; 1 2 . 1 3 - 1 4  
vüc udu: 3 .  1 4  
yiyeceğini Tanrıya sunar: 2.63;  3 . 1 3 ,  
14 
+Bkz. Saf kul ve Vaişı:ıava 

Adanmıslık (bakri) 

kudreti: 2 . 1 4; 1 1 .8 
nası l  ulaşılır: 7. 16  
saf: 7 . 1 6; 1 1 .55 
asciiiıga-yoga: 5.27-29 

Baladeva Vidyabhusana üzerine: 2.61 
benlik idrakinin en yüce halidir: 2 . 5 3 ;  

5 .29; 9 . 2 ;  1 2 . 1 '  2 0  

dokuz faaliyeci: 9 .  }·; 1 1 .55 ;  1 3 .8- 1 2  
ebedi :  9.2; 1 2 . 20; 1 3 .8- 1 2  

en yüce kazançm: 18 . 1 

hakkındaki Vedik yazıdar: 6.4 7 

kisinin Vaikunçha'ya ulasmasını sağlar: 
2 . 5 1  

kişiyi maddi bağımlı lıkcan kurtarır: 
4. 10; 1 5 . I  
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Krşna'yı tatmin etmenin yegane 

yoludur: 1 0 . l  1 

kudret i :  2 . 5 0 ,  5 5 ;  3 .4 ,  7 -9;  9. 2 ,  3 2 ,  

3 3 ;  1 1 . 5 4 ;  1 5 . 20; 1 8 .66 

maddi faaliyetlerle k ıyaslanması: 2 . 7 2 :  

9 . 2  

Mutlağa u lasmak iç in  izlenecek en 

dolaysız yoldur: 1 2 . 1 2  

mutluluk ic inde uygulanır: 9 . 2 ,  1 4  

nasıl ulası lacağı: 7 . 2 8 ;  1 0 . 7 :  1 1 . 5 5  

önemi :  syf. 5 ;  1 2 . 6 - 7 ;  1 3 .8 - 1 2 :  1 8 . 5 5  

özgürlükren öted i r: 9 . 2 ; 1 8. 5 5  

pavin-am ıımmıamdır: 9 . 2  

ruhsal dünyadan farksızdır: 2 .  7 2  

saflığı ve nasıl ulası lacağ ı :  1 8. 54 

takd isi :  1 2 .6- 7 

Tanrının dah i l i  enerj is ine aitt ir: 1 5 . 20 

tohum ekmekle k ıyaslanması: 1 0.9 

üzerinde nası l  konsantre olunur: 1 0. 1 ,  

7 ,  8 ;  1 2 .20;  1 8 .68 

uygulaması: syf. 28;  3 . 1 3 ; 9 .  1 4 , 34;  

1 1 . 5 5 ;  1 3 . 8- 1 2 ; 1 4 . 2 7  

+Bkz Krsna suuru ve Adanmıslık 

Agni 

ve Arjuna ile olan i liskisi: 1 . 1 4  

A i le 

ge lenekleri :  1 .3 9-43 

iy i  örneği:  1 3 .8- 1 2  

nasıl bağımsız olunacağı ve önemi: 

1 3.8- 1 2  

tahribatı ve tepkisi: 1 .39-44 

yaslıların sorumluluğu: 1 . 39-40 

Ajamila 

tarihçesi: 2 .40 

Akıl (maTlll.S , veya ıiııııa) 
arma adıyla: 6. 5 ;  8 . 1 

ç i le leri :  1 7  . 1 6 

daima meşgul: 6. 1 8  

doğası :  6.26, 3 3 ,  3 4 ;  8 . 8  

rüzgara benzet i l ir: 6 . 3 4  

kontrolü: syf. 2 4 - 2 5 ,  29;  2 .67 ;  5 . 7 ;  

6 . 5 - 7  

kontrol e,l i lmed iği zaman ne ohKağı :  

6.6, 36 

konumu: 3 . 4 2 :  6 . 3 4  

Krsna ü:e r i ı ıc sabitlesmis: syf. 2 6 ,  29:  

5 .7 ;  6.5 ,  2 7 ,  47;  8 .5 - 1 0. 1 3 - 1 4 ; 

1 8 .65 

rolü: 2 . 5 5 :  J . 4 2 :  6 . 5 ,  (,; K.6 
/\ k akgöniı l lü l ı ık  

önemi :  l .l .8 - 1 2  

ıawiri :  l . l .11- 1 2  

Aınlv.:ırba Maharaja 

özl' l l ikleri: 6. 1 8  

/\n;mıa: 1 0. 29 

Arj ıına 
akl ının karısın;ısı: 2 .6, 7, 8; ) . 1 , 2 ;  

6. 1 

at ıfları :  1 . 1 4 ; 20.4(,; 2 . .\ 

Bharara adıyla: 2 . 1 4  

buzağıya benzeı ilnwsi: syf. J I 
Danafıjaya adıyla: 1 . 1 5  

Dronacarya i le olan il işkisi; 2 . J 3  

duaları: 1 1 . 1  5 - 3 1 ,  3 7-46 

duyularının Krsna tarafından konırol 

edi lmesi: 1 . 1 5  

evrensel suret i i lk gören kisi ohırnk: 

1 1 . 6, 47, 48, 54 

göre v ler i :  1 . 3 1 ,  36; 2 . 2 .  6 ,  1 4 , 2 7 , \0; 

3 . 8  

Gudakesa ;ı. l ı y la : 1 .24 ;  1 0. 20; 

hedefi: 2 . ) 7 
lndra i le  olan i l iskis i : Z. n 
Kaunıeya a. l ıy la : Z . 1 4  

karakter öze ll ikleri: 1 . 3(•; 2 .(•; 3 . 1 ;  

6 . 3 3 ;  1 0. 1 6 ;  1 4 .4 ;  1 6 . 5  

konumu: 1 0. 1 4 ;  1 1 .8 

korkusu: 1 . 29 ,30 

Krşna'nın el inde bir  arnc olarak: 'Yf. 6;  
1 . 3 2 ,  35 ;  1 1 .3 3 
Krsna'ya tesl im olmas ı :  2 . 7 ,  1 0  

Krşna'yı Tanrı c.ılarak kabul edis i :  
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1 0. 1 2 - 1 3 ;  1 5 . 1 6; 1 1 .45 ,  5 4  
Krşı:ıa'yı unucamaması: 1 .24  
Mahabahu adıyla: 2 . 26 
Paramapa adıyla: 2.9 

Partha adıyla: 1 . 25 
"Prtha'nın oğlu adıyla: 2.3 
rahatsızlığı: 1 . 29,46; 2 .  7,9 
Rama ve Hanum:'ın tarafından 
korunması: 1 .20 
rolü: syf. 1 5  
saf bir kul olarak: l . 28; 2 .6  
savas arabası: 1 . 1 4 
savası önlemek için yaptığı tartışmalar: 
l . 3 1 ,3 2 - 3 5 ,39 
savaştan kaçamaması: l .3 7-38; 2 . 1 4  
Savyasacin adıyla: l 1 .33 
sevkatli l iği: 1 . 28; ,  3 2 -3 5; 2 . 1  

sorusturmaları: 4.4; 10. 16 ;  1 4 . 2 1  
ş ikayete gerek yok: 2. 1 3 , 26 
Siva ile olan i l iskisi: 2 .33  
yeni paramparılnın i lk  zincir halkası 
olarak: syf. 4; 1 1 .8 

Arkadaşlık 
madd i ve ruhsal kıyaslamalar: syf. 4 

Asi ta 
Krşı:la'nın Yüce Tanrı olduğunu 
onaylaması: syf. 6 

Asramlar 
tasviri: 8.28 

As ura 
ç i leleri: 1 7 .5 -6 
fe lsefeleri: 1 6.8 ,  1 3- 1 5  
hedefi: 1 6. 16, 19, 20; 1 7 . 5 , 6 
karakter öze llikleri : 4 .5 ,  8; 7 . 1 5 ,  1 6.4, 
7 ,  2 1  

örnekleri: 1 6. 1 6, 20 
tanımlama: 16 .6; 1 7 .5-6 

Atalar (pirıılar) 
ibadeti: 1 .4 1  

Avauirlar 
görevi : 4. 7, 8 

güvenilirliğinin doğrulanması: 4. 7 ;  
1 1 .3 ,  4 8 .  5 4  
kaynağı :  2 .2 ;  4 . 5 ,  8, 35 ;  1 1 . 1 ,  5 4  

Ay (Candmloka) 
canlı varlıkları: 8.25 
etkisi: 1 5 . 1 2- 1 3  
ihtisamı: 1 5 . 1 2  
nasıl ulası lacağı: 8.25 

B 

Bagavad-gicıl ( B.g. ) 
adanmamıs olanlar tarafından 
anlasılamaması: 18.67 -68 

bütün Yedik metinlerin özüdür: 1 . 1  
Ganj Nehrine benzetilmesi: syf. 30, 3 1  

iceriği: syf. 3 ,  6, 8, 9, 1 4 , 1 5 , 16;  1 . 1 ;  
4 .7 ;  1 0. 1 5 ;  1 2 . l ;  1 3 . 1 - 2  

ineğe benzetilmesi: syf. 3 1  
konusu: syf. 6 ,  7 ;  1 8.78 
korkudan kurtarır: syf. 29 
kudreti :  syf. 29 
maksadı: syf. 6, 1 0, 1 4 , 2 1 ;  2 . 1 ,  1 6 ; 
3.30; 4 . 2 ,  35;  1 l . 55 ;  1 3 .8- 1 2  
öğrenimi ve anlasılması: syf. 3 ;  2 .  7 ,  
1 2 ; 1 0. 1 1 ,  3 ;  1 8 .67 ,  7 1 ,  73 ,  78 
öğretilerin nasıl alınacağı: syf. 3,  6, 14 ;  

l . l ;  4 . 1 ,  2 ,  42 ;  8 .28 ;  1 8 .67,  72 .  7 5  
öğretisi: l . l ;  2 . 50, 7 2 ;  7 . 1 0; 10. 1 1 ;  
18. 78 

önemi: syf. 1 5 , 3 1 ;  2 .8 ;  4.42 
önemli dört dörtlük: 10. 1 2- 1 3  
özü: syf. 3 1 ;  8 .28;  10. 1 1 ,  1 2 - 1 3 ; 
1 l .55 ; 1 8.64, 66, 78 
rolü: 4 . 1  

Safıjaya'ya ileti lmesi: 18.74-75 
sonucu: 4.38 
sonucu: 4.38 

Tanrı tarafından anlatı im ıslığı: syf. 6; 

l . l ;  2 . 29 ;  4 . 1 ;  1 8 ; 7 2 ;  73, 78 
rarihçeşi: syf. 1 5 ;  4 . 1  
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tasv i r i :  syf. 3 ;  4 . 1 ;  7 . 2 4 ;  8 .28 ;  9. 1 ;  

1 0. 1 ; 1 4 . 1 

V ivasvan'a öğret i lmesi:  4. 1 
yarı tanrı ibadet i ni onayl<ımaz: syf. 1 8  

yorumlanması :  syf. 3 ;  2 .29 ;  1 O. 1 5 ; 

1 8 .67 ;  1 2  

füıgav;'m 

Bkz. Y üce Sahıs, Tanrı 

anlamı :  2 . 2  

Mut lak Hakikat in hal i :  2 . 2  
Bağımsızlık 

gercek: 2 . 7 1 

örneği: 2 . 5 2  

platformuna nası l  u lası lacağı :  _l. 1 9 , )4 ;  

6. 3 5 ;  1 5 . H 

Bağıslamak (k ımıııi ) 
tasv ir i :  1 0. 4 - 5  

Bıigavara-Pım'ina 

Bk� Sıi11uıd-Bag111ruaın 
13ııkra 

/ 3kz. adanmıs kul  

Bakt isiddha.ma Sarasvati 

Bakt i vedama ile i l iskisi :  6.42  

cal ısmaları: 9.  34  

Krsna hakkınd;ı: 9 . 3 4  

Bakt iv inoda Takur 

Bagavad-girı'i hakkında: 2. 7 2  

1.hladeva Vidyabüsana 

duyuların kontrol ecl ilmesi hakkında: 

2 . 6 1  

Tanrı hakkında: 3 .  1 4  

yarıtanrılar hak.kınd;ı : 3 .  1 4  

Barıs (sı'inıi) 
ı ı la5ma kosul lar ı :  2 . 8 ;  3. 1 3 ; 5. 1 2 ;  8.  1 4 ; 

1 0.4-5 ;  1 2 . 1 2 ;  1 5 . 1 7 ; 1 8.62 

Ba5it l ik 

herkes ic in: 1 6 .  1 - 3  

tasviri :  1 3 .8- 1 2  

Bekarlık 

Bkz. Bral ımacaıya 

Belirlenmis görevler ( svadaıınalar) 

doğa ha l lerinin hiyüsiı alı ıı ıch 2 .47 :  

3 . 3 5 ;  1 8 .47  

kaynağı: .l .  1 5  

hızarın: 3 .4  

kisinin mizac ına göre: 3 .9 ,  35  

kııdre ı  ı :  .l . 5 ,  il ,  3 1 
ınad, l i  ve r ııhsal k ıyaslaması: .l .  V i  

ı ıygula ı ıımı l ı :  2 . 1 4 .  4 7 :  J .8-9,  3 5 ;  l lÜ•  

9,  47 -48 

ı ıygu hu ımak ı ı ıükt-rıııııc· l lc·>ı ir i  1 ı ı  ,,. , i :  

1 8. 4 6  

i ı c  böl i i rı ı i i :  2 .4 7  

Benlik idraki 

en yükst'k ı ı ı i ıkl' ı ı ı.n ıt' l l iğ i :  2 . 4(> . 'i l ; 
4 1 ] ; 1 (· 2 2  

kisinin kenc lisini na'l l  yükse lıeceği :  syl . 

2 ı .  2 2 ;  2 .  1 . 46. 5 3 ;  . l .  7. 2 1 ; 4. l 4; (>.\ 7 ;  

9 . 2 2 ;  1 2 . 20; 1 6 . 2 2 ;  1 8 . 20, 50 
kisiyi  korku,lan kurtarır: 1 .29 

kosul ları:  3 . 2 3 ,  34;  6. 36: l iU(•- . l7  

safha l;ırı : 1 4 . 27  

ıanını ı :  2 .4(• ;  6 .37  

yogııııı ı ı  kazanc ı:  4.42 ;  9 .2  

yoktaki <' l lgl' lkr:  3 . 1 4  
Benliğini  i.lrak <'t n ı is  r ı ı l ı  

karnkıcr özc· l l ikil'rı :  4 . 34 ;  5 . 20; 5 .24 ;  

6 .8 ,  29: 1 8 . 'i l - 5 l  

Blıaraı;ı Mal ı<ıraj;ı 

ı ar ihcesi :  6.4 J ;  8.(, 

Bh�ıraıa -varsa: 6.4 3 

Bilgi Viiıinıı, vey<1 vid;ıi) 
aıes i le kıy;ı,lanır: 4. 1 9, 3 7 

bil im,el ispa t ı :  .�yf. 1 4  

dünyevi: 2 .8 ;  6.8; 1 0. 4 - 5  

gercek: 4. 3 3 ; 5 . 1 6 , 1 8 ; 1 0. 4 - 5  

nasıl edini leceği :  1 42 

gımalaıa göre: 1 8. 20-22 

kazanc ı:  1 3 . 1 3 , 24 

nası l  edini leceği: 1 .4 3 ,  46; 2 .6 ,  3 1 ;  

4 . 1 9, 3 5 ,  39; 5 . 1 6 ; 7 . 2 ;  9 . 2 ; 1 0. 1  l ;  

1 1 . 48; 1 2 . 1 1 ;  1 3 . 3 ,  1 9 ,  28;  1 5 . 1 9 ; 



1 7.26-27 
önemi: 1 5 .3-4 
sebepleri: 1 3. 1 9  

Dizin 

cam: syf. 1 3 , 1 4; 4.33, 38;  5 . 1 6, 1 7 , 20; 
7 . 2 ;  9 .2 ;  1 3 . 3 ,  8 - 1 2 ,  1 8 ; 1 5 . 1 9; 1 8 .50, 
64 
tanımlaması: 1 0.4-5;  1 3 .3 ,  8- 1 2  
ruhsatın dünyevi ile kıyaslanması: 6.8 
Yedik: syf. 1 3 , 1 4  

ıruıi denir: 1 5 . 1 9  
genel olarak halk için: 2.45 
kaynağı: syf. 14 

Bireysel ruh (ı'imıii , jiviitmii, veya anu-ı'imıii) 

arzularının Üscüruuh tarafından yerine 
getirilmesi: 2 .22  
bağımsızlığı: 3 .37 ;  7 . 2 1 ;  1 3 .23 ;  1 5 . 7 ,  8 ;  
1 8.63,  78  
beş ceşit havanın içerisinde yüzer: 2 . 1 7  
bozulmazlığı: 2 .  1 7 ,  1 8, 20, 2 1 ,  23; 
1 3 . 1 3  
&rahmandır: syf. 6;  8 .3 ;  1 3. 1 3 
daima şuuruludur: 2 .20 
değişmezdir: 2 . 1 3 ,  1 6, 20, 2 1 , 2 5 ,  30 
doğası: 2. 1 7 
düsmesi ve sebebi: 3.3 7 
ebedidir: syf. 7 ,  8; 2 . 1 2 ,  1 6 ,  1 8, 20-2 1 ,  
24,  28, 30; 9 . 2 ;  1 3 . 1 3 , 20, 28; 1 5 . 7  
ebacı: 2. 1 7 , 25 ,  29 
ebedi ve bireysel: 2 . 1 2- 1 3 , 23-24, 39; 
1 2 . 5 ;  1 5 . 7  
gök ile kıyaslanması: 1 3 .33 
günes i le  kıyaslanması: 1 3 .34 
görünmezdir: 2 .25 
hakkındaki siiırralar: syf. 1 7  
hakkındaki Yedik yazıtlar: syf. 1 7  
her tarafı kaplayan: 2 .24; 1 4.4 
iS\lara adıyla: 1 5.8 
kalpte yerlesikcir: 2 . 1 7 , 20, 25 ;  1 3 .34 
karakter özellikleri: syf. 17 ;  2 . 20, 23-25 ;  
1 4.27  
karma: 8.3 

kavranamaz: 2 .25  
kırılmaz: 2.23-24 
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konumu: 2 . 1 6 ,  1 7 ; 3 .42;  6.29;  7 .5 ;  8 .3 ;  
1 3 . 20, 27 ;  1 8. 78 
koşullanması ve sebepleri: 1 4. 5  
kıaradır: 2. 1 3  
maddi enerji ile temas halindedir: 3 . 5 ,  
36-3 7 ;  5 .29; 6.29; 8 .3 ;  1 3 . 3 1 ;  1 4.5 ;  
1 5 . 1 7 ; 1 7 .2 
marjinal enerji olarak: 8.3;  1 3 .23;  1 8.78 
miiyiinın etkisine hedef olur: 2 . 23 
mutluluğu: 1 3 .20 
mükemmelliği: 8. 1 5  
nasıl anlaşılacağı: 3.42 
nihai kazancı: 2.46; 1 7 . 28 
nirgunadır: 1 7. 3  
nicelikleri: 1 0.4-5 
özgün: 2.20 
puruıa adıyla: 1 3 .20 
ıaniiıanad ır: syf. 1 6  
sınıfı: 1 5 . 1 6  
saşırcıcılığı: 2.29 
suurunun kaynağı: 2 . 1 7 ,  20, 25; 1 3 . 3 4  
Tanrı ile kıyaslanması: syf. 1 8; 7.6; 8 .3 ;  
1 4.26; 1 5 . 1 8  
Tanrı ile kıyaslanınca suuru: 2 . 20 
Tanrı ile olan ebedi iliskisi: syf. 5; 2 . 23;  
5 .27;  1 1 .42; 1 3 .23  
Tanrı ve iliskileri: syf. 1 2 ; 8 .4 ;  1 3.8- 1 2 ;  
1 5 . 1 5  
Tanrının ö z  parçasıdır: syf. 8 ,  9 ,  1 2 ; 
1 . 1 5 ; 2 . 1 3 ,  1 7 , 20, 23-24, 46, 7 1 ;  3 .36,  
4 1 ;  4.35; 5 .3 ,  29; 6 . 1 ,  47;  13 . 20, 23;  
1 4 .26; 1 5 . 7-8; 1 7 . 3 ;  1 8.49, 78 
Tanrıya karsı olan görevleri: 1 .30;  4.35;  
6 . 1 ,  47;  7 .5 ;  1 2 .6-7 ;  1 8 .46, 62 
tasviri: syf. 1 0; 1 3 . 3 1 ;  1 5 . 7  
tercihi: 8 . 3 ;  1 8. 7 3  
Üscünruh ile beraber iki kusa benzer: 
2.22 
Üscünruh i le  kıyaslanması: 2 . 1 3 ,  20, 22 ,  
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25 ,  29; 5. 16 ,  1 8; 1 3 . 5 ,  8- 1 2 ,  1 4 , 22 
Üstünruh ile olan akrabalığı :  2.22;  
1 3 . 2 8 ,  34 ;  8 .J ;  1 3 . J  1 ;  1 4. 5 ;  1 5 . 1 7 ;  1 7 . J  
Üstünruh refakatç isidir: 2 . 1 2 ,  I J ,  1 7 , 

20, 22 ;  1 8 .6 1 
var olusunun sebebi: syf. 1 l , 1 2 ,  1 8  
vücudu bi lendir: I J .  1 -J ,  5 ,  1 3 , 20 

vücudu canlandırır: 2. 1 7- 1 8 , 20 
vücudun her tarafına dağı lmıstır: 2. 1 7  
vücut içerisinde var olduğunun ispatı :  

2. 1 7 , 25 
yanılgısı :  7 . 1 3 - 1 4  
Yüce Varl ık i le olan akrabalığı:  syf. 8 ;  
2 . 16 ;  5 . 3 ;  7 . 5 ,  1 4 ,  2 7 ;  8 . 3 ;  1 3 . 1 - 2 ,  8 

1 3 ; 1 8 . 7 3  
Sima 

Pandavalar'ın ordusunu koruması: l l O 

Vrkodara adıyla: 1 . 1 5 
Bisma 

b i r  öğr e t m e n  o larak saygın l ı ğ ı n ı  

y i t irmesi:  2 .5 ;  1 1 .49 

Duryodhana'ya karsı sevkatli  olması :  

1 . 1 2  
Kurular'ı koruması :  1 .  10- 1 1  
savaş meydanında can vermes i: 1 1 . 26-27 
yüksek bir doğuma ulaşması: 2. 1 3  

Bhrgu 

konumu: 10 .25  

Brahma 

bir gününün süresi: 8. 1 7 ;  9.7 
duaları: 7 . 2 5  

evrendeki i l k  can l ı  olarak: syf. 1 4  
hedefi: 8. 16- 1 7 

kaynağ ı :  1 0.6, 8; 1 l . J7  
konumu: 7 . 1 4; 1 0.6, 25 ;  1 5 . 1 ,  3-4 
Krsna i le olan i l işkisi:  7 . 1 5  
ölüme hedef olmas ı :  8. 1 7- 1 8  
P i tamaha adıyla: syf. 1 5 ;  10.6 
tarihçesi: 1 1 . 3  7 

Brahrnaçfui 

karakter özel likleri :  4. 26; 1 6. 1 - J  

yasamı:  8.28;  16. 1 - 3 
Brahmacarya 

önemi: 6. 1 3 - 14 ;  8. 1 1  
Yajfıavalkya üzerine: 6. 1 3 - 1 4  

Brahmaloka: 8. : 7 ;  14 .  l 8 
Brahman 

Bralııııd-sıimıLır ü:er ine : syf. U 
cesiı li görüngü lcr i :  8. 1 1 ; 1 3. 3  

günes ısığına benzet i lmesi : 2.2 

idraki: syf. 1 2 :  1 3 . 5 : 1 4 . 2 7 ;  1 8. 5 1 - 5 3  
kaynağı: 1 4 .2  7 
nasıl  ulası lacağı: 1 4 . 2 6  
tan ı mlama: 6. 1 0; I J . 1 8 ;  1 4 . 2 C>- 2 7  
tezahürleri: 5 .  1 O 

Brahmana 

görevleri :  2 . 3 ;  J . 3 5  
karakteristik özellikleri: 2 .7 ;  J . J 5 ;  4 . 1 3 :  

7 . I J ;  1 8 . 4 2 ,  47 
ksarriya ile kıyaslanması: 3 . 3 5  
rolü: 1 6 . 1 - J  
sannyasi ile kıyaslanma-;ı :  16. 1 · 3  

1ıaiınava ile kıyaslanması: 4 .  I J  

Brhaspaıi  

konumu: 1 0.24 
Buddha 

avaıiirlık görevi: 4. 7 
tarihcesi: 4. 7 

Budistler 

felsefesi :  2. 26, 72 
modern bil im ile olan i l işkis i :  2 .26 

c 

Cehalet (ajiıaruı, 1.eya avidyii) 

etkisi:  2. 16 ,  5 1 ;  4 .3 1 ,  35 ;  5 . 1 5  
kaynağı : syf. 7 
nasıl  kurtulunacağı: 4.4 2 ;  1 5 .20; 1 8. 72  
tezahür leri :  3 . 39; 1 4 .  1 6  

Cehalet hali ( ranıo-gıına }  
anlaması: 1 8.32 

bilgisi: 1 8.22  



çalışması: 1 8.28 
c ileleri : 1 7 . 1 9  
etkisi: 1 4.8-9, 1 3 ,  1 6- 1 8;  1 5 . 7 ;  1 7.4 ,  
13  
fedakarlığı: 1 7 . 1 3  
hareketi :  1 4. 1 6; 1 8.25 
hayır işleri: 1 7.22  
kararlılığı: 1 8.35 
mutluluğu: 1 8.39 
ölümü: 1 4. 1 5 ,  1 8  
sorumlusu $ivadır: 1 0.23  
teıahürleri: 2 . 1 ;  3 . 3 7 ;  14 . 1 3  
yiyecekleri :  6 . 1 6 ;  1 7 .8- 1 0  

Cehennem 
kapıları: 1 6 .2 1 ,  22 

Cennet gezegenler 
nasıl ulaşı lacağı: syf. 20, 2 1 ;  2.3 1 ,  3 2 ,  
3 7 ,  42-43 ;  8. 1 6 ,  2 8 ;  9.20,  25 ;  1 4 . 1 4 ,  
18 
örnekleri: 8. 1 6; 920; 14 . 1 8  
tasviri :2 .42-43; 9. 2 1  
zehirli ağacların c içekleri ile kıyaslanır: 
2.42-43 
zevkleri: 2.42-43 

c 

Çaitanya Mahaprabhu 
Çora Haridasa ile olan i l iskisi: 1 6. 1 - 3  
felsefesi: 7.8;  1 6 .24: 1 8 . 7 3 ,  78 
feragati: 6. 1 
görevi:  4.8;  8. 1 1  
Krsna'yı hatırlaması hakkında: syf. 26 
kursal isimlerin zikredilmesi hakkında: 
2.46 
mayavadiler hakkında: 2 . 1 2  
Mutlak Hakikat hakkında: 1 3 . 2 5  
Prakasananda i l e  olan i l iskis i :  2 .46; 
1 0. 1 1 
saiıkirtana-yajiiayı baslatması: 3. 10, 1 2 ;  
4.8 

Dizin 

svarüpa hakkında: syf. 1 7  
Çile (tapa, veya capasya) 

akılın: 1 7 . 1 6  
asac denir: 1 7 .28 
asuranın: 1 7 . 5 -6, 1 8- 1 9  
bırakı lmamalı:  1 8.5 
emeklilik hayatı içindir: 1 6. 1 -3 
gunalara göre: 1 7. 1 7 - 19 
kaynağı: 1 0.4-5 
konusmanın: 1 7 .  1 5  
örnekleri: 1 0.4-5;  1 7 .5 -6 
önemi: 2 .29; 1 6 . 1 -3 
tanımlama: 1 0.4-5: 16. 1 - 3  
vücudun: 1 7 .  1 4  

Çoça Haridasa 
tarihçesi: 1 6. 1 -3 

D 

Damodara: 8.22 
Dertler 

bilinc inde olmak: 1 3 .8- 1 2  
sebebi: 1 .30; 5 .22 ,  25 
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nasıl kurtulunacağı: 2 .22,  29, 65 ;  4.36;  
5 . 2 7 -29;  9. 1 ;  1 4.20 

Devaki-nandana 
Bkz. Krsna 

Devala: 
Devalar 

Bkz. Y arıranrılar 

Dhrrarası:ra 
karakter özell ikleri: 1 .2 
korkuları: 1 . 1  
tarihçesi: 1 .  2 

Dhruvaloka 
nasıl ulaşı lacağı: 1 8 . 7 1  

Dhruva Maharaja 
konumu: 1 8 . 7 1  

Din 
en yüksek ölcüsü: 1 8 .6 
felsefe ile olan akrabalığı: 3 .3  



862 ÖZGÜN BAGA V AD-GlT A 

kazancı :  7. 1 5 ; 9 . 2  

özü: 1 8. 78 

sanlitaT1L1-danna ile kıyaslanması :  syf. 1 6  

18 

Dinsizlik (adanna) 
kaynağı: 1 . 39 

Doğa halleri 

aralarındaki yarış: 1 4 . 1  O 

askın olan kisi :  3 . 3 5 ;  1 4. 2 2 -26 

ebedi zaman tarafından kontrol ed i l ir: 

syf. 8 

etkis i :  syf. 2 2 ;  3 . 5 ,  2 7 ,  29, 3 3 , 3 5 ;  

4 . 1 3 ;  7 . 1 3 - 1 4 , 20; 1 4 . 5 ,  1 9, 2 2 -2 5 ,  

2 7 :  1 7 . 2 -3 ; 1 8.40 

göre iman: 1 7 . 2 - 4  

göre vanıakır: 4. 1 3; 7 . 1 3 ; 1 8 .4 1 

kaynağı: 1 3 . 2 0  

Krşna üzerindedir: 7 . 1 2 , 1 3 ; 1 1 . 3 8 ;  

1 4 . 1 9  

maddi doğayı olust uru r :  syf. 8 ;  1 4. 1 5  

maddi faal iyet lerle yüklüdür: syf. 8; 

2 . 4 5 ;  3 . 5 ,  29,  3 5 :  4 . 1 3 ;  5 . 1 4; 7 . 1 2 ;  

1 4.6, 1 9  

nası l  kurtulunacağı: 3 . 3 3 ;  4 . 2 3 ;  7 . 1 4; 

1 4. 1 9 ,  2 0 ,  2 2 - 2 7 ;  1 5 . 20; 1 7 .28 

pradhiina denir: 1 3 .6- 7 

tanımlama: 2 .4 5 ;  7 . 1 4  

+ Bkz. Cehalet ,  iht iras ve erdem 

Doğum-ölüm döngüsii 

ic inde kapana sıkısmak ve sebepleri: 

2 . 2 7 ,  49, 5 1 :  5 . 2  

nası l  kurtulunacağı: 4.9; 5 . 1 9; 6. 1 5 ; 

8 . 1 8 ;  1 1 .4 3 ;  1 2 . 6 - 7 ;  1 3 . 26;  1 4 . 2 ,  20 

Drorıacarva 

Arjuna i le olan i liskis i :  2 . 3 3  

esi :  1 . 8 

tarihçesi: 1 . 3  

yüksek b i r  doğum edineceği: 2 . 1 3  

Drup<ıda 

Dronaçarya i le olan i l iskisi: 1 . 3 

Durvasa Muni 

Maharaja Ambarisa ile olan i l iskisi: 

2 . 60, 6 1  

Duryo.�hana 

arzusu: 1 .  2 3  

Bima i l e  o!an i l iskisi: 1 1 O 
Bisına i le olan i l iskisi: 1 . 1 1 - 1 2  

Dronaçarya i le olan i l iskisi: l .  1 1  

Dronacarya'nııı l ıat<L'ıı ı;:ı isareı 

etmes i: ! . !  1 

karakt eristik öze llikleri: 1 .  1 1  

Krsı�a·nın evrensel suret leriı ıJe ı ı  
bazlarını görmesi: 1 1 .47 

zafer kazanacağından emin olmas ı :  1 .9 

Duyular 

arıcı lması :  3.6 

bilgi  edinmek icin: 1 3 .6- 7 

daima etken: 2.62:  6. 1 R 
gayrimükemmcl olarak: syf. 2 3  

gücü:  2 . 58, 60, 6 7 ;  1 3 .8- 1 2  

hareket faktörleri: 1 8. 1 3 - 1 4, 1 8  

hatalı  kontrolü: 3.6 

kontrolü: 2 . 59 ,  6 1 ;  3 .7 ,  4 1 ,  4 3 ; 4 . 29;  

5 .23 ,  26; 6. 3 ,  4,  26; 1 3 .8- 1 2  

kontrol edilmeli :  2 .58, 59; 3 . 3 4 ,  4 1 ,  

42 ;  4. 30;  5 . 2 3 ,  2 7 - 2 8  

konumu: 3 .42-43 

Krsna su  urunda olan kisi tarafııı. lan 

kontrol edilmes i :  2 . 58-60, 62,  68; 3. 7 ,  

34;  4 .29;  5 . 7 ,  2 1 ,  2 2 .  2 6 ;  1 2 . 1 3 - 1 4  

maddi: 7 . 3 ;  9.4:  1 3 .6 

nesneleri: 2.62; 3 . 3 ,  42 

ruhsal :  ! . I S ; 1 3 . 1 5  

yılanlar i le k ıyas lanmas ı :  2. 58; 3 .42 ;  

1 3 .8 ,  1 2  

zevkleri: 2 .44; 3 . 3 5 ,  39; 5 .22  

E 

Endise 

nası l  kurt u lunacağı : syf. 29 

sebebi: syf. 7 



Dizin 863 

Erdem (sarıva-guna) 
bilgisi: 1 8.20, 2 2  

çalışması: 1 8.26 

ç ileleri: 1 7. 1 7  

etkisi: 1 4.6, 9, 1 1 , 1 4, 1 5 ,  1 7 , 1 8 ; 

1 5 . 7 ;  1 7 . 4  

fedakarlıkları: 1 7 .  1 1  

hareketi :  18 .23 

hayır işleri: 1 7 .20 

iç inde nasıl yaşanılacağı: 1 8. 5 1 - 5 3  

kararlılığı: 1 8. 3 3  

kudreti :  syf. 9 

mutluluğu: 1 8.36-37 

nasıl geliştirileceği: 1 4. 1 7 

ölmek: 1 4. 1 4, 1 8  

saf: 1 7 . 3 ,  4 

tezahürü: 1 4. 1 l 

yiyeceği: 1 7.8- 1 0  

zekası: 1 8.30 

Ermiş {rsi) 
arıtılması: 5.6 

doğum ve ölüm döngüsünden özgürdür: 
2 . 5  l 

duru görüsü: 5. l 8 
duyularını kontrol eder: 2 . 5 8  

ikilemlerden uzaktır: 2 . 5 7  

karakter özellikleri: 2.  1 1 , 6 9 ;  5 .6 

kaynağı: 10.2 

Krşna'yı Tanrı olarak tanır: syf. 4; 

1 0. 1 2 - 1 3  

maddi dertlerden kurtulur: 5 .29 

materyalistler ile kıyaslanması: 2 .69 

örnekleri: syf. 3 

özgür olmaya müsaittir: 2. l 5 

ruh bilgisi: 2. l 9 

şikayet etmez: 2. l l 

tasviri: 2 . 5 1 ,  56, 5 7 ,  58, 60, 6 1 ;  1 0.38 

Tanrıya teslim olur: 2.5 l ;  7 . 20 

Evl i l ik 
kazancı: 1 8. 5  

rolü: 4.3 1 

Evren 
Bkz. Maddi dünya 

F 

Faaliyet alanı 
Bkz. �cra 

Fedakarlıklar 
adanmış kulun: 3 . 1 3  

asar adı verilenler: 1 7.28 

bilgi ile yapılır: 4.33 

farklı çeşitleri: 4.2 5 ,  28, 4 2  

gunalara göre: 1 7 . 1 1 - 1 3  

hayvanların: 2.3 1 ;  1 8. 3  

ile arıtmak: 1 8.5  

kamıa-kandüya göre: 2.42-43, 46; 9. 1 6  

kazancı: 3. 1 9; 4 .32 ,  42;  8. 1 4  

Krsı:ıa'nın temsil edilmesi: 1 0.2 5 

maddi bakımdan motive edil mis: 1 7 . 1 1 ,  

1 2 ;  1 8 . 3 ,  6 
maddi esyaların: 4.28, 3 3  
önemi: 2 . 29; 3 .9, 1 4 ;  4.3 l ;  1 8. 3  

Rabbi: 8 . 2 ,  4 

sonuçları: 4.30, 3 1 ;  8. 1 4 , 1 5  

tanımlama: 4.23 

Visnu'ya: 3.9, 10 

+ Bkz Y ajı1ıı 
Felsefe 

ve din: 3 . 3  

Feragat 
adanmıslıkla yapılan çalısına ile 
kıyaslanması: 2.63;  5 .2 ,  5, 6 
belirlenmis görevlerin: 3 .8;  1 8 . 7  

çalısmanın meyvelerinin: 1 2 . 1 2  

gercek: 1 3 .8- 1 2 ;  1 8. l l ,  49 

gunalara göre: 1 8.7-9 

hayır isi tesvik edilmez: 1 8. 5  

kefaret tesvik edilmez: 1 8 . 5 ;  5 . 1 3  

kudreti :  3 .4 

meyvesel faaliyetlerin: 5 . 2  

mükemmel:  5 . 2 ,  3 ;  6. 1 ,  2 ;  1 8.49 
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sahte: 2 .63 

tanım lama: 1 3 .8 - 1 2 ; 1 8. 2  

G 

Ganj Nehri 

Bagavad-girı:i"ya benzetilmesi: syf. 30 

önemi :  syf. 3 1  

Gayri.sahsiyetçiler 

canlı varlığın duyular ını hesab;ı bt m;ı:: 

1 .  1 5  

erdem halinde olmalı :  1 7 .4  

felsefes i :  4 . 2 5 ;  7 . 2 4.  26; 8 . 3 ;  1 8 . 5 5  

ibadet i: 4 . 2 5 ;  1 7 . 4  

idraki :  4 .9 ; 6.  1 O 

kaderi: 4. 1 0, 1 l ;  8. 1 3 ;  9.25  

konumu: 2 . 6 3  

Krsna i le olan i l iskisi: 4 .  1 1  

Mutlak Hakikat hakkında: 7 . 7  

Mutlak hakkındaki görüsler i :  3 .  1 9 ;  

7. 24;  9.26 

sahsiyetc i ler i le kıyaslanması :  4.  18,  2 5 ;  

7 . 8 ;  9 . 1 l ;  1 2 . 1  

Gayri.sahsiyetç ilik 

kaynağı: 4. 1 O 
materyalistlerin: 4. 1 0  

sahsiyetçi l ik i le kıyaslanması:  7.8,  2 5 ;  

1 2 . 5  

zor bir yol olarak: 4.9; 1 2 . 5  

Gitopanisad 

Bkz Bagavad-girii 

Goloka Vmdavana 

nasıl u lasılacağı: 6. 1 5 ; 7 . 30; 8. 1 3 , 28 

tasviri :  6. 1 5 ;  7 . 30; 8 . 1 3 , 2 8  

B k z .  Krsnaloka .  R uhsal  d ü ny a ,  

Tanrının Kral l ığı v e  Vaikumha 

Govinda 

Bkz. Krsna 

Gudakesa 

Bkz. Arjuna 

Gımalar 

Bk. Maddi ,foğa halleri 

Gıırular zinciri (p,mııııpıırti) 
gizemi: 1 8 . 7 5  

önemi: 4. 1 6; 1 0. 1 2 - 13 ;  1 8 . 7 5  

Günes ( Sılryalokıı) 
de11ı.ıs ı :  4. 1 

ihtisamı: 1 5 .  1 2  

nas ı l  ıı la., ılacağ ı : l . J 1 

önemi: 4. 1 

Tanrının gözii ile kıys;ıJ ;mır :  4. 1 ;  •). (, 

H 

Hanuman 
tarihcesi: J . 3 7  

Hareket (kamıa) 

aracları: 1 8. 1 3 - 1 4 ,  1 8  

bakride: syf. 1 0  

bütün madd i kirlil ikten özgür: 1 8 .  1 l - 1 4  

bürün tepkilerden özgür: syf. 1 O; J . 34 ;  
1 8 .9, 1 7  

dokuz islemi: syf. 28 

dürtüsü: 1 8 . 1 8  

edi lgenlikle kıyaslanması: 3 .R ;  4 .  1 7 ;  

5 . 1 

fedakarlık ic inde sıınulına l ıJ ır :  J .9  
gımalara göre : 1 8. 23-25 

günah 

sebep ve e tki ler i :  9 .2  
tepkilerinden msı l kurtulunacağı: 

1 0. 1 2 - 1 3 ; 1 8 .66, 70 

iki c es i t :  1 8. 1 5 

nihai sebebi : 1 8 . 1 5 - 1 6  

hayır isi :  1 0.4- 5 :  1 6 . 1 - 3 ; 1 7 . 1 9-2 3 ,  28;  

1 8. 5 -6 

ic indeki bes fakı iır : 5 .8-9; 1 8. B - 1 4, 

1 6, 1 8  

izahatı :  4. 1 7  

kaynağı: syf. 7 ,  28 

kazancı :  2. 38 
Krsna suurunda 
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maddi faaliyet ile kıyaslanması: 2.40, 

72; 3.9; 4 .  1 7 ; 6.40 

feragat ile kıysalanması: %.2, 5-6 

bütün tepkilerden özgür: 3.9; 5 . 2 ,  7 ,  

1 0  
maddi 

bağımlılık sebebi: 2.45; 3 .9, 39 

sebepleri: 1 3 . 2 1 ;  1 8 . 1 6  

tanımlama: 2.45 

nasıl kurtulunacağı: 2.49 

gımalar tarafından etkilenmesi: 2.45; 

3 . 29; 1 8.48 

tepkileri: 5 .2 ;  9 . 2 ;  1 3 . 2 1  

mükemmell iği: 2 . 39;  3.9 

önemi: syf. 26; 3 .8 

özgürlüğü, ve nasıl ulasılacağı: 1 8. 58 

şahsi: 1 8 .  1 7 

sonuçları Krsrıa'ya sunulmalıdır: 5. 1 2  

tahmin ile kıyaslanması: 5 .  1 

terkibi: 1 8. 1 8  

Hareketsizlik 
hareket ile kıyaslanması: 4 . 1 6 - 1 8  

imkansız olarak: 3.5 

mükemmellikten uzak olarak: 3.4 

canımı: 2.4 7 

Tanrı tarafından tavsiye edilmez: 2.47 

Hayır işi 
gımalara göre: 1 7.20-22 
kazancı: 1 6. 1 - 3 ;  1 7 .20 

tasviri: 1 0.4-5 

Hayvanlar 
bireysel ruhlardır: 2.20, 29 

fedakarlık sunuları: 2 . 3 1  

katledilmeleri: syf. I S ;  2 . 1 9; 4 . 7 ;  

1 4. 1 6; ! 6. l -3 ;  1 7 .8- 1 0  

yiyecekleri: 3 . 1 4  

H indiscan ( Bharata-varsa) 

başlıca filozofları :  9.2 

H irarıyagarbha 
Bkz. Tanrı,  Yüce Sahıs 

HrsikeSa. 

anlamı: 1 . 1 5 , 2 1 -22 ,  24-25; 6.26; 1 3 . 3 ;  

1 8. 1 ,  46 

+Bkz. Krsna 
Hz. lsa 

tarihçesi: 1 1  .55 

Islah edici kurallar ( vidhi) 

kaynağı:  4. 1 4  

örnekleri: 1 2 .9 

önemi: 1 2 .9, 1 3- 1 4  

İkilemler 
etkisi: 7 . 2 7  

nasıl kurtulunacağı: 2.4 1 ;  5 . 3 ;  6 .  7 ;  

1 2. 1 7  

örnekler: 7 .27  
İkşvaku 

guruluk zincirinde: 4. 1 

konumu: 4. 1 

İ lavarca-varşa: 6.43 

lndraloka: 1 0.24 

inek 
katledilmesiyle ilgili kutsal Vcdik 
metinler: 1 4 . 1 6  

korunmalı:  1 4 . 1 6  

önemi: syf. 1 4  

İnsan (nara) 

asla Tanrıya esir olamaz: syf. 1 4; 4.5 

çektiği acılar: syf. 7 

çal ısması:  18 .  1 0  
düsmanı, hırsdır: 3.3 7 ,  3 9; 6 . 6  

fedakarlıklarla temizlenmesi: 4.30, 3 1  

gayrimükemme llikleri: syf. 14 

görevleri: 2.3 1 ;  7. 1 5  

hareketleri: syf. 6 

gunalara göre: 18 .23,  2 5  
hareket etmeye mecburdur: 3.5 
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hafızası :  4 .6 

i k i  s ınıfı: 4 . 3 ,  1 5 ; 6 .40 
i lk görevi :  4 . 1 ;  7 . 1 5  

kaderi :  syf. 1 5  
karakter özel l ikleri :4 .26;  9 .27  
Krsna i le kıyaslanması: 4 .6 

maddi ene rj i tarafından yanı lt ı lma,ı :  

2 . 29 

özgürlüğü: syf. 7 

sec i m i :  6 . 3 8  

ranrısal nitel ikler i :  l . 36 

Tanrıya bağı mlı  olması: 3 .  1 2  

uygar olarak: 7 .  1 5  

Yasamda ki gereksinimleri: 3 .  l 2 

y iyecekler i :  3. 1 2 , 1 ;  9 .26 

İ nsan t oplumu 
bölümlerı :  syf. 26 

l iderler i :  7 .  1 5  

yozla5ması ve sebepler i :  1 6. 2 4  

İman yasam ı  

ayrıcalığı: 2 . 7 ;  4 . 3 1 ;  7 . 1 5  

hayvan yasamı ile kıyaslanması: 4 .26 

kazanc ı :  syf. 1 6 ; 3 . 5 ,  7 .  1 2 , 16 ,  38 ,  4 1 ;  

4 . 2 6 ;  7 . 30; 1 6 . 2 3  

ü c  düsmanı: 1 6 . 2 2  

J 

Jada-bharaıa: 6.43  

Jagat pat i :  1 0. 1 5  
J agay ve Madhay: 7 .  1 5  

J ::ıııaka 

t ar ihcesı :  3 . 20 

J anardana 
Bkz Krsna 

J iva GO:Svami 
baslangıç safhasındaki kul hakkında: 

9 .  1 1  

Krşna hakkında: 9.  1 1  

K 

Kadınlar ( sni) 
konumu: 1 . 40: 1 6 . 1 - 3 ,  7 

Kali :  3 .  1 2  

Ka l i -yııga 

Bk� Kal i Cığı 

K::ı l i  Cağı 

siir<>si: 4. 1 

K::ılki 

mı,uıirl ık görl' vi:  8. 1 7 

K:ı lp 
ik i  z;-ıy ı fl ığı :  1 5 . 2 0  

Kaıiısa 

ıarihcesi: 9. J4;  1 l . 'i 'i  

Kanad:ı: 9 .2  

Kandarpa: 1 0.8  

Kapila 

avıuiirlık görevi :  2 . J'J 

Kararlı lık 

gımalarn göre: 1 8. 3 3 - 3 5  

örnekleri: 6.24 

tasvir i :  1 6. 1 - J  

Karanadakasayi V Lsnıı 

Bk�.  Maha-Visnıı 

1'mma 
ebedi değildir :  syf. 1 0  

kanunıı :  1 6 . 1 6  
kaynağı: syf. 9 ;  4 .  1 4  

nasıl kun ulı ınacağı: syf. 1 0; 2 . 1 9 ,  '>O; 
3 . 3 , 4 ,  1 5 , 3 1 ; 4.9 ,  1 4 ,  18 ,  1 9 . 2 1 . 

30, 4 1 ;  5 . 1 0- 1 1 ;  l l .8- 1 2 ; 1 8 . 7 1 

ta ı ı ı ın bınası: 8 . 3  

ı asvir i :  syf. 8; 8. 3 

Karna: 1 . 8 

Kan ikkeya: 1 0.24 

Kaumeya 

E3kz. Arj un;ı 
Ke5ava 

Dk z. Kr>na 

Kesi: 1 8. 1 

Ke�inislıÔana 



anlamı: 1 8 . 1  
Koşullanmış ruh(lar) 

arıtılması: 3.5,  1 5  
dön kusuru: 16.24 
duyuları: 1 3 . 1 5  

Dizin 

duymaya değecek bir şeyi öğrecemez: 2. 12  
ebedidir: 7 . 1 4  
e n  büyük düşmanı: 3.37 ,  39-40, 43 
faaliyecleri: 

doğası :  4.24 
iradesine hedef olmaz: 5 . 1 4  

geçen yaşamını unucur: 4.5 
görevleri: 3 . 1 0, 1 5  
hırs içinde: 3 . 3 7 ,  40; 1 5 . 1 0  
iki çeşic: 1 3.25;  15 . 16 ;  16.6 
kaderi: syf. 10; 2 . 1 3 ,  22 ,  39,  72; 
5 . 1 415 .8  
karakter özellikleri: syf. 9;  1 . 3 1 ;  5.29; 
1 3 . 1 -2;  1 5 . 7  
koşullanması v e  sebebi: syf. 1 1 ; 3.30; 
5 . 1 4 - 1 5 ;  7 .5,  14 ;  1 1 .33 ;  1 3 . 2 1 ;  1 7 . 3  
maddi vücut ile önülü: 15 .  7 
seçimi: syf: 2 3  
şuuru: syf. 1 1 ;  3 .38; 5 . 1 5 ;  8.3 
Tanrı ile kıyaslanması: 4.6; 9.5; 10.3 
Tanrı yardım eder: 3 . 1 0, 37; 5 . 15  
var oluşunun sebebi: 3 . 4 1  
Vedalar ile teması: 3 . 2 7  
Yedik mecinlere göre konumu: 6.34 
vücuttan farklıdır: syf, 10; 1 3 .  1 -2 ,  5 
üç gunanın üzerindeki eckisi: 3.27;  
1 3.5 ;  14 .5;  1 5 . 1 0  
yanılgı içindedir: syf. 10; 1 . 30-3 1 ;  2.39, 
5 1 ;  5 .29; 7.5, 14 

Kozmik Tezahür 

Bkz. Maddi dünya 

� 
A harfidir: 10.33 
Acyuta adıyla: 4.5; 8.3 
adanmış kulları i le olan ilişkisi: 1 .24; 
6.30; 7.3, 18; 1 1 .44; 1 2 .8; 1 8.58 

867 

adanmış kullarına hizmet etmeyi sever: 

1 . 2 1 -22 ;  9.29 
adanmış kullarını kurtarandır: 1 2.6-7 
adanmış kullarının ihtiyaçlarını karşılar: 

2. 70; 9 .22 ;  10. 1 0  
adanmış kullarını korur: 1 .3 2-35, 4 1 ;  
9.3 1 ;  1 2 .6-7;  1 8.56 
adanmış kulunun sunduklarını kabul 

eder: 9.26; 1 2 .8 
advaiıa olarak: 4.5 
Agni olarak: 10.23 
ahlakcır: 10.38 
Airavata olarak: 10. 27 
akıldır: 10.22 
aklı: 9.34; 1 1 .43 
Ananca olarak: 10. 29 
ananıa olarak: 1 1 .3  7 
anlamı: syf. 1 8; 18.66 
arca sureci: 1 1 .55; 1 2 .5 
Arjuna ile olan ilişkisi: syf. 3 -5, 28; 
1 . 2 1 -25; 2.3, 9-10, 1 3 ;  1 1 . 1 4, 4 1 -42, 
45, 54; 1 8.62-66, 72 
Arjuna i le kıyaslanır: 4.5 
Arjuna olarak: 10.37 
Arjuna'nın tavrını onaylamıyor: 2.2,  
1 1 ; 4. 1 5  
Aryama olarak: 10.29 
arzu ağacı ile kıyaslanır: 9.29 
Asita: syf. 6 
aslandır: 10.30 
atescir: 1 1 .39 
Ay'dır: 10. 2 1 ;  1 1 .39 
babadır: syf. 16  
Bagavad-gitd'yı Yivasvan'a açıklaması: 

4. 1 
Bagavan adıyla: syf. 3; 2 .2  
bağımsızdır: 3 .22 ;  4. 7 
bahardır: 10.35 
banyan ağacı olarak: 10.26 
başlangıç , orca ve sondur: 7 .6; 10.20, 
32 
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be l ir is i :  syf. 1 6, 1 9 ,  20; 3 . 2 3 - 24; 4.6-9; 

1 0. 3 ,  1 2- 1 3 ;  1 1 . 5 2  

belirlenmiş bir görevi  yoktur: 3 . 2 2  

Bhrgu olarak: 1 0.25 

bilgi konusu olarak: 9. l 7 ;  1 1 .3 8  

bilginin efendisidir: 2 . 1  

Brahma olarak: 1 0. 3 3  

Brhaspati olarak: 10.24 

Brhat-sama olarak: 1 0.35 

BüteSa adıyla: 1 0. 1 5  

bürün arzuları tatmin eder: 1 .3 1 ,  3 2 - 3 5 ;  

2 . 1 0  

bütün avatarların kaynağıdır: 2 . 2 ;  4. 5 ,  8, 

35; 1 1 . 1 ,  54 

bürün enerjilerin sebebidir: 7 .4  

bütün sebeplerin sebebidir: syf. 1 3 ;  

4 . 3 5 ;  7.6,  l 9 ;  9. 1 8; 1 0 . 2 ,  39;  1 1 .3  7 

bürün varlıklardan ebediyen farklıdır: 
2 . 1 2 , 39; 7 . 1 2  

cezalandırmadır: 10.38 

Citraratha olarak: 10.26 

dahil i  kudreti: 4.6; 1 1 .4 7 
daima meşguldür: 3 . 2 2 ;  9.9 

değişmezdir: 4.6, 1 3 ;  7 .24 

Devadeva adıyla: 10. 1 5  

Devala: syf. 6 

Devaki-nandana adıyla: 1 . 1 5  

Devaki'nin oğlu olarak: 4.4; 7 . 3 ;  1 0. 3 ,  

8 ;  1 1 .50, 5 2 ,  5 3  

devalar ile olan ilişkisi: 4. 1 2  

doğa halleri tarafından yanıltılamaz: 
7. 1 2 , 1 3 ;  1 1 .3 9 ;  1 4 . 1 9  

doğası: 7.24 

doğmamıştır: 7 . 2 5 ;  1 0.3 , 1 2 - 1 3  

duyuları: 3 . 2 2 ;  9 . 26 ;  1 1 .43 

duyuların efendisidir: 1 . 1 5 , 22 ,  24 

dvandva (bağlayıcı bilesen) dır: 10.33 

ebedidir: 4.6; 1 0. 1 2 - 1 3  

ebediyen gençtir: 4.5-6 

eğlenceleri: 1 0. 1 8- 1 9  

en iyi dosttur: 5 . 2 5 ,  2 9 ;  9. 1 8  

enerj ileri: 7.4-5 , 6, 8 ,  1 4 ,  2 5 ;  9 .5 ,  18-

1 9 ;  1 0. 1 9  

e n  saftır: 1 0 .  l 2 - 1 3  

evrenin Rabbidir: 10. l 5 

faaliyetler tarafından bağlanamaz: 9.9 

faaliyetlerinin doğası: 4.6, 9; 9 . 1 1 ;  

1 1 .43 

feragatin efendisidir: 1 8. 78 

Ganj Nehri'dir: 1 0.3 1 

Garuda'dır: 1 0.30 

Gayatridir: 10.35 

gayrisahsiyetçi ler i le olan i liskisi: 4. 1 1  

Govinda adıyla: 1 . 1 5 ,  32-35 ;  2 .2 ;  3 . 1 3  

güçlünün gücüdür: 1 0.36 

güneştir: 10.2 l 
her yeri kaplayan olarak: 6.3 1 ;  8.9, 2 2 ;  

9 . 4 .  5 ,  i l ; 1 0. 1 8 ;  1 1 .3 7 ,  3 8 ;  1 2 .5  

hava olarak: 1 1 .29 

hazım atesidir: 1 5 . 1 4  

herkese esit olarak: 9.29 

herkesin babasıdır: syf. 1 6; 7 . 1 5 ,  2 1 ;  

9. 1 0, 1 7 , 1 8; 1 8 .6, 7 ;  

herkesin kalbindedir: 1 . 25; 6 . 3 1 ;  7 . 2 1 ;  

1 O. l l ;  1 8. 1 3- 1 4, 6 1  

her şeyi bilendir: 1 . 2 5 ;  8.9; 1 1 .38;  

her şeye kadir: 1 0.39 

her şeyi yaşatandır: 2. 1 2 ; 8.9; 9 .5, 6, 

1 7, 18; 1 0.42 

hikmettir: 1 0.3 8 

H imalayalar'dır: 10.25 

HrşikeSa adıyla: 1 . 1 5 , 2 1 -2 2 ,  24; 1 1 . 36; 

ihtisamdır: 10.36 

İndra'dır: 10 .22 

insan i le kıyaslanır: 4.6;  1 1 .43 

İsminden farksızdır: syf. 26; 1 2 .8 

Jagatpati adıyla: 1 O. 1 5  

jiva ile kıyaslanır: syf. 1 0  

kadınların nitel ikleridir: 1 0.34 

Kandarpadır: 1 0.28 

Kapila'dır: 1 0.26 

Kartika ayıdır (Kasım-Aralık) :  1 0.35 



Dizin 

kavranamaz olandır: 1 1 . 2 ,  4 

kursal metinlere göre hareket eder: 3 .24 

Kesinişüdana: 1 8. 1 

kosul lanmıs ruhları Kendisine yöne lt ir: 
5 . 1 5  

kosullanmıs ruhu serbest bırakır: 7.  1 4  

köpek balığıdır: 1 0.3 l 
kraldır: 1 0.2  7 
kumarbazların hibidir: 1 0.36 
kutsal isimlerin zikredilmesidir: 1 0. 2 5  

Kuvera'dır: 1 0.23 

macera olarak: 1 0.36 
maddi doğayı hamile bırakır: 9 . 1  O, 26 

maddi doğayı kontrol eder: syf. 7 ;  9 . 1 0  

maddi evrenlerin ötesindedir: 4. 1 2 , 1 4 ;  

9 .5 ;  1 0.3 ;  1 1 .3 7-38 

Madhava adıyla: 1 . 36 

Madhavendra Puri: 2 . 5 2  

Madhusüdana adıyla: 1 . 1 5; 2 .  l ;  8 . 2  

malıamuıdır: 1 1 .3 7  

manevi benlik bi l imidir:  1 0. 3 2  

Mariç i'dir: 1 0.2  l 
Meru'dur: 1 0. 2 3  

Mukunda adıyla: 1 .4 1 ;  2 .5 1 ;  3 . 1 3  

mutlaktır: 9.26;  1 0. 1 2 - 1 3 ;  1 5. 1 8  
Mut lak Hakikattir: syf. 6, 1 2 ; 2 .2 ;  4.6; 

5 . 1 7 ; 7 .4. 7,  24; 1 0. 1 1 ; 1 2 . 1 3 ;  1 1 . 54 

Narada: syf. 6 
Narada'dır: 1 0.26 

nası l  bilinir: 7 . 3 ,  24-2 5;  9. 1 ;  1 0. 1 1 ,  1 5 ;  

1 1 . 5 2 ,  5 4 ;  1 4 . 1 9 ;  1 8 . 5 5 ,  6 7  

nas ı l  ulası lır: 7 .24;  1 0. 1 0, 1 l ;  1 1 . 5 5 ;  

1 2 . 3 -4;  1 8.68 

okyanustur: 1 0.24 

'oıiı' hecesidir: 8. 1 3 ; 9 .  l 7;  1 0.25  

öğret i leri: syf. 7 ;  3 . 3 1  

ölümdür: 1 0. 3 4  
özgün sahıstır: syf. 6; 4 . 5 ;  9.  1 7 ;  1 0. 1 2 -
1 3 ;  1 1 .3 8 ,  39 ,  4 3 , 46 
özgün whumdur: 7. 1 0  

Parabrahman'dır: 7 . 1 0; 1 0. 1 2- 1 3  

Panha-sararhi adıyla: 1 .  1 5  

Prahlada'dır: 1 0.30 
Purusonama adıyla: 8. 1 ;  1 0. 1 5  

Rab Çaitanya: syf. 26 

rahmeti: 7. 1 4  

Rama'd ır: 1 0.3 l 

869 

rüzgardır: 10 .3 l 
sac-cid-ananda-4Jigralıadır: syf. 1 3 ; 4.4, 5; 

7 .24-25;  9 . 1 1  

sessizliktir: 1 0.38 
Skanda'dır: 1 0.24 

sonuçsal hakikatcir: 1 0.32  

sudur: 1 1 .39 
sıırabhidir: 1 0.28 

suret i :  4.6; 7 .25 ;  9. 1 9 ;  1 1 .45-46, 50-
55;  1 4.26; 1 8.65-66 

seytanlar , adanmamıslar ve zeki 
olmayanlar Ona sınırsız: 7 . 2 3 ;  1 1 . 1 6 ,  

3 7  
simsektir: 10.28 

Siva'dır: 1 0.23 

Syamasundara adıyla: 6.4 7 
Tanrıdır: syf. 6-8, 1 3 ; 2 .2 ;  4 .4 ,  35 ;  

7 . 1 5 ; 9. 1 1 ; 1 0. 1 2 - 1 3 ;  1 1 . 1 6- 1 7 ; 3 8 ,  
4 3 -44 ,  46; 1 8 .62,  7 3  

tarafsızdır: 9.9 

tasviri: syf. 6; 1 . 1 5 , 2 1 -22 ;  1 8.65; 1 2 .8;  

1 8.58 

cüm kudretl i  olarak: 1 2 . 5 

Uccaihsrava'dır: 1 0.2 7 
U5ana'dır: 1 0. 3  7 
üret ici whumdur: 9. 1 8; 1 0 . 3 9  
Üstünruhtur: 1 . 25 ;  2 . 1 3 ; 6. 3 l ;  7 . 1 5 ,  

2 1 ; 8 .3 , 9; 9. l l ; 10.20; 1 3 . 3 ; 1 8. 6 1  

Üstünruhun kaynağıdır: 2 . 20 

vamaların yaratıcısıdır: 4. 13 
var olan her seyin kaynağıdır: 4.35; 7.6, 
1 0; 10 .4-5 ,  8 ,  1 2- 1 3 , 1 5 , 34. 42;  1 1 . 1 ,  

19;  1 5 . 3-4 

Yaruı:ı;ı'dır: 1 0.29 

Yasudeva adıyla: 1 . 1 5  
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Vasudeva'dır: 1 0.37 zaferdir: 1 0.36 

Vasuk i 'd ir : 1 0.2 8 

Vedalar'd ır: 9. 1 7 ; 1 0. 2 2  

Vedalar'ın maksadıdır: 2 .46: 9. 1 7 ; 

ı s. ı s  
Vedik metinler: 9 .  1 1  

V isnu'dur: 1 0. 2 1 

vücudu: 2 . 2 ;  3 . 2 2 ;  4 . 5 - 6 ;  9. 1 1 , 3 4 ;  

1 0. 3 ;  1 1 .4 3 ,  5 2  

Vyasa'dır: 1 0. 3  7 

Vyasadeva: syf. 6 
yanı lmaz olarak t aı ı ım lanır: 1 . 2 1  - 2 2 ;  

4 5 :  8 . 3  

yanı luc ı enerj inin büyüsüne kapılma:: 

2 . 1 3  

Yaji'ıesvara adıyla: 4.  1 1  

adanınamıs beşerler yaklasaınazlar: 7 . 3 ,  

1 5 , 2 4 - 2 5 ; 9. 1 1 ; 1 0. 1 ,  1 4 ,  1 7 ; 1 1 . 5 2 ;  

1 8 . 5 5 ,  6 7  

Yama'dır: 1 0.29 

yarıtanrıların kaynağıdır: 10.2,  8;  1 1 . 54 

yarıtanrıların Rabbidir: 4. 1 2 ; 5 .29;  

7 . 20, 30; 1 1 . 3 1 , 3 7 , 4 5  

yaşam havası olarak: 1 5 . 1 4  

yasam gücüdür: 10 .22 

Yasoda-nandana adıyla: 1 .  1 5  

yay ı l ı m ı :  8 . 2 2 ;  9. 1 1 ; 1 0 . 3 7 ;  1 4 . 26;  

1 5 . 7 ;  1 1 .3 9 ,  43;  1 4 . 4  

yeni lmez: 7 . 2 5 ;  1 1 . 3 7  

yogin olarak: 1 O . 1  7 

Yüce Brahınan'dır: syf. 6; 5 . 1 0: 7 . 1 0; 

1 0. 1 2 - 1 3  

Yüce hoslar ı ıc ıdır :  5 . 2 5 , 2 9  

Yüce mürsidd ir :  syf. 1 4; 2 . 7 ,  3 2 ;  4 . 34 

Yüce otoritedir:  2 . 1 2 ,  29; 4 .4  

Yüce sah ipt ir: 2 . 7 1 ;  3 . 30; 5 .2 ,  1 0, 2 5  

Yüce sığınakur : 4 . 3 5 ;  9. 1 8 ; 1 1  . 3 8  

Yüce sah ir ı ir :  9. 1 8  

Yüce Tanrıd ır: 1 . 2 1 - 2 2 ;  2 . 2 ,  1 3 ; 3 . 2 2 ;  

4 . 5 ,  6; 5 . 1 7 ,  2 9 ;  9 . 5 ,  6 ,  i l ,  1 8 ; 1 0. 1 -

3 ,  8 ,  1 1 '  36;  i l  .39,  40, 4 3 ,  4 4  

zamandır: 1 0.30, 3 3  

+ Bk z. Tanrın ın Yiicr Sahsı 

Krsna suıırıı 

asla lx:>sa g i ı ınez: 2 . 40: 6.40 

1L11ıi11gıı-:wg..ı i le kıyas laı ı ır: 5 .27- 2'J 

barıs verir :  2 .8 ,  70; 5 . 2 9  

en iyi  vog,ı olarnk: 2 .6 1 ;  4 .  28:  6 . 6  

l'Sas i lkt·s i: 2 .8 ;  4 . 2 5  

gncek mı ı ı l ı ı l ı ık vıo>rir: 2 .60 , 6 2 ,  (•(•: 

4 ) ) ; 1 8  54,  76 
lıareke ı i : syf. 1 5 - 1 8 : 9. 2 'i :  l l 'i 4  

K isıyi ıııaıery;ıl is ı ik bir y;t�aıı ı ,Lıı ı  

k ıımırır: 2 .4 l ,  72: 4 . l 1 ;  'i .  l. l : 7 . 1  l ,  1 4 : 

1 7 . 2 8  

Krsna sıı ıırıın,fa y;ıpılaıı h;ırckt·ı ll'r kisiyi 

kamıadan özgür �ı lar : . l . 3 ,  9:  5 . 2 , 1 0- 1 1  

kudret i :  2 .9 ,  70; 3 . 5 ,  7 ,  1 5 , 4 1 ,  4 l :  

4 . 2 4 ;  5 . 1 3 ; 6 .2 ,  l l- 1 4 : 9. J O  

mükemmell iğ i :  2 .4 1 ,  7 1 ;  'i .  I 1 
nasıl gel ist ir i l ir: 2 . 4 1 ;  4 . 28;  7 . . lO; 1 4 . 1 0; 

1 5 . 1 2  

öııeın i :  2 . 8 ;  l . l 1 ,  4 1 ;  4 . 3 1  

u lasına kosıı l ları : J 5 ,  9 

tam olarak ic inde ıı;ıs ı l  y�r ; ı l ınır :  2. 5 8 ;  

U l ;  4. 1 0, 1 6 ;  1 8 . 6 3 ,  76 

ı aı ı ımlaına: 3 .4 1 ;  4 .24 :  5 . 29;  6.  1 0, U•; 
1 8 . 3 3 , 46, 49 

wrihcesi: 4.  1 5 - 1 6  

ı ;ıs,· ir i :  4 .24 

sonuc ları: syf: 1 2 ; 1 8 .76 

Krsna-kamıa 
ı ;ısvir i :  1 1 . 5 5  

+ /Jkz.  Adan ın ı> l ık ve A.laı ı ın "  l ı izıı ı  .. ı 
Krsnalok::ı 

Brahınaloka i le  kıya� lanıııa.\ I :  syf. 20- 2 1  

nası l  u lasılacağı: 8. 7 , 2 8 ;  < J .2 '> ,  1 4 

tasv i r i :  syf. 1 9 - 20; 8 . 1 5 , 20- 2 1  

+ Bkz.  Goloka Vrndavarı;ı, Taı ı r ı ı ı ı ı ı  

Krall ığı , Ruhsal dünya v e  V<ı ikuı ı ı lıa 

Krsna'nın evrensel sureti (visva-rılpa ) 
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adlıidaivata denir: 8.4 
Arjuna'yı şaşırtması: 1 1 . 1 4, 35 
bölümsel olarak Duryodhana'ya tezahür 

ermesi: 1 1 .47 

geçici: 1 1 .46 
görme koşulları: 1 1 .5 ,  8, 20, 48, 5 2  

ilk gören Arjuna' dır: 1 1 .5 , 4 7 -48 , 5 4  

müth�tir: 1 1 . 1 ,  20, 24-25,  36, 45 

özgün sebebi: 7 .6; 1 1 .54 

Sanjaya'ya vahiy edilmesi: 1 8. 77 

tasviri: 1 1 .5 ,  8,  1 0- 1 1 , 13,  1 5-20, 26-
30 
tezahür edişindeki sebep: 1 1 . 1 ,  3 ,  8, 49, 

54 
l<rş9a'ya teslim olmak 

bütün arzuları tatmin eder: 1 .3 1  

dindeki son sözdür: 4.7 ;  1 8.78 

en yüce yoldur: 5 . 1 6; 6 .38,  47;  7 . 1 9; 

1 8. 75,  78 
herkese tavsiye edilir: 7. 20; 1 8.64 
l<rşQa şuuru ilkesi: 2.8 

kudreti: 1 .4 1 ;  2 .38; 7 . 1 4, 15; 9. 1 1 , 1 3 ;  
1 5 .3 ,  4;  1 8.62 ,  66 
nasıl ulaşılacağı: 1 5.5 
nihai kazancı: 6.38; 7 . 19 ;  1 8.78 

önemi: syf. 29; 1 .30; 2.8, 22 ;  4 . 1 1 ;  
5 . 1 6; 6.8; 7 .5 ;  1 5 .3-4; 1 8.62, 66 
örnekleri: 2.72 ;  7 . 1 5  
reddedenler: 7 . 1 5 
saf bilginin özüdür: 1 2.3-4;  1 8, 64, 73 

süpheden özgürdür: 5. 1 7  

Tanrı tarafından tavsiye edilir: 1 8.62, 

(:{, 
yolu: 1 5 .5 

Ksatriya 
brahmana ile kıyaslanması: 3.35 
cennet gezegenlere ulaşabilir: 2.3 1 ,  32 
eğitimleri: 2 .3 1  

görevleri: l .3 1 ,  36-38, 45 ;  2 .2 ,  3, 6, 14 ,  

26 ,  27 ,  3 1 -33;  3 .22 ;  1 6.5;  1 8.47 

güneş küresine girmeye müsainir: l . 3 1  

karakter özellikleri: 4. 1 3; 7 . 13 ;  1 6. 1 -3;  
1 8.43 

Kseıra 
bilen: 1 3. 1 -3 ,  5-7 , 1 8  

hoşlanıcı: 1 3.5 

tasviri: 1 3. 1 -3,  6-7 
Kşirodaka5ayi Viş9u: 7 .4;  9.8; 10. 20 

Kulasekhara Maharaja 

duaları: 8.2 

Kumaralar: 10.6 

Kraliçe Kunti 

duaları: 7 .25 
Kurukşecra 

kaderi: l l .32 
kaçınılmaz: 2.27 

kutsal yerin etkisi: l .  l ,  20 

savaşı ve sebebi: l . 1 6- 1 8  

Kurukşecra Savaşı 

Bkz. Kurukşecra 

Kuru (hanedanı) 

kaderi: l . l ,  9, 14- 18 ,  32-35 

kötü kaderi: l 1 .32 
Pii.Qçlavalar'ın boru sesleriyle 

parçalanması: l . 1 9  
Kutsal Doğa 

karakter özellikleri: 1 6. 1 -3 
Kucsal isimler 

Bkz. Kutsal isimlerin zikredilmesi 

Kutsal isimlerin zikredilmesi 

etkisi: 2.46; 3.38; 4.39; 8. 1 3; 9.2,  3 1 ;  

1 2.8; 1 3.8- 1 2 ;  1 6.7 

işlenebilecek on kusur: 2.46 

konumu: 1 0.25 

kudreti: syf. 26; 2.46; 8.5-8; 1 2 .6- 7 

nasıl uygulanacağı: 2.46; 8.5 

Rab Çaicanya tarafından cavsiye 

edilmistir: syf. 26; 2.46; 8. 1 1  

Kuvera: 10.23 

M 
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Madde 

ebediyen üstün doğa ile ilişkilidir: 1 3 .27  
etkisi: syf. 1 1  
konumu: 3 . 4 2  
ruhla kıyaslanması: 10.22 

ruhsallaştırılması: 2.63 
tanımlama: 4.24; 9.8 
+ Bkz. Maddi enerji 

Maddi arzular 

nasıl kurtulunacağı: 2.55,  70; 6.20-23;  

1 3 .23 

yerine getirilmesi: 1 . 3 1 ;  5 . 1 5  

Maddi bağımlılık 

bağımsızlık ile kıyaslanması :  2.56 
nasıl kurtulunacağı: 2.64; 4. 1 O 

üç safhası: 4. 1 0  

sebebi: 2.56, 62 

tepkileri: 1 .30; 2 .42-43, 47 
Maddi doğa 

kanunları: 1 3 . 2 1 ;  1 4. 1 6  

konumu: syf. 8 ,  9 

tasviri: syf. 8, 9, 24; 

yirmidört unsuru: 7 .4 
Maddi dünya 

analitik öğreniminin amacı: 5 .4 
ateşe benzetilmesi: 4.36 
ban yan ağacına benzetilmesi: syf. 2 1 ;  
1 5 . 1 -4 
bileşenleri: 1 3 .6-7 

bölümleri: syf. 20 
çözülüp dağılması: 9. 7, 8 
gölgeye benzetilmesi: syf. 2 1  
kanunu: syf. 1 5  

kaynağı: 7.6; 9. 1 7 ; 1 1 . 1  

kendi içinde tamamdır: syf. 1 3 - 1 4  

Krşr:ıa içine girer ve yaşatır: 10.42 

maithunya-agara adıyla: 3.39 
nasıl kurtulunacağı: 5. 1 9, 20 
okyanusa benzetilmesi: 4.36 

ruhsal dünya ile kıyaslanması: syf. 23 

ruhsal dünyanın yansısıdır: syf. 2 1 ;  1 5. 1  

sahte değil fakat geçicidir: 9.33 
süresi: 8. 1 7 ; 9.7 
tanımlaması: 7.4 
Tanrının planına göre hareket eder: 

9.8; 1 1 .33 

tasviri: 8.4 ,  1 5 , 1 6; 9 .33 
vac oluşunun sebebi: 1 1 .33;  14 .3  

yacatılısın dörtte biridir: syf. 23 

yaratılması: 2. 28; 7 .4 ;  9 .7 ,  8; 1 1 .34 
Maddi unsurlar 

kaynağı: 7.4 

tezahür etm� ve etmemis: 2.28 

yirmidört: 7.4; 1 3 .6-7 ;  1 4.3 
Maddi enerji 

daimi olacak değişir: 8.4 

ebedidir: syf. 9; 13 .20 

etkisi: 1 . 30; 2.39; 3 . 1 4, 27; 5 .29; 6.29; 
7 .5 ,  1 3 - 1 4. 27 ;  5.29; 6.29 

kanunları: 1 1 . 32  

kaynağı: 7 .4  
Krşr:ıa tarafından kontrol edilir: syf. 8 ;  

3 .27 ;  7 .4;9. 1 0  

kutsal olarak: 7 . 1 4  
malıii-brahman denir: 14.3 

muhafaza kanunu: 2.28 
nasıl kurtulunacağı: 9.34 
ruhsal enerj i ile bağlantılı: 13 .27  
ruhsal ile kıyaslanır: syf. 23 ;  2. 16; 6.29; 
7.5,  1 4; 9. 1 9  
tanımlaması v e  tasviri: syf. 8,  2 4 ;  7 . 4-
5, l 4; 1 4. 3  

Tanrı tarafından hamile bırakılır: 2.39; 

9. 10; 1 4.3-4 

tezahürü: syf. 8; 7.4; 1 3 .20 

üç halden ibarettir: 1 4.5 

vücudu yaratır: 3.27; 1 3 . 2 1  
Maddi var oluş 

içinde kapana kısılmak: syf. 7; 3 .37 ,  43 

nasıl kurtulunacağı: 3 .38, 43; 4. 1 6; 5.2; 

6. 1 5 ;  1 2 .6-7; 1 5 . l  

problemleri: 2.7 ,  8 
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ruhsal yaşamla kıyaslanması:  1 2.9 

sebebi: 4.30; 7.4 
Nladdi vücut (deha) 

adanmıs kulun: 3 . 1 4  
altı çeşit değişimi: 2 .20; 8.4; 1 0.34;  
1 3 .6-7; 1 5 . 1 9  

belli etkenlerin belirlemesi: 2 .3 1 ;  5 .2 ;  

1 3 . 22 ,  30;  1 4 .4;  1 5 .8,  9 
bilen: 1 3 . 3 ,  4, 1 3 ,  20 
bir giysiye benzetilmesi: 2 . 1 ,  2 2 ,  28; 
1 3.22 

ç ileleri: 1 7 . 1 4  

dokuz kapılı bir şehire ben'zetilmesi: 

5 . 1 3 ;  6. 1 0  
doğası: 2 . 1 6  
dokuz kapısı: 1 4 . l  1 
faaliyet alanlarıdır: 1 3 . 1 -3 ,  20 

gunaların etkisi: 2 .3 1 ;  5 . 1 3 ; 1 3 . 2 2  

kaderi: 2 . 1  l ;  16 ,  1 8, 20; 3 . 5  

karakter özellikleri: 2 .28 

kaynağı: 5 .2  
maddi doğanın ürünü: 3 .27 ;  1 3 . 2 1 ,  30 

nasıl kurtulunacağı: 4.32;  5 . 1 3 - 14 ,  20; 

10. 1 2- 1 3  

ruh olmaksızın var olamaz: 2 . 1 8, 20; 

3.5 
sebebi: 2.  1 8  
sürekli olarak değişir: 2 . 1 3 ,  1 6, 20, 22 ;  
10.3 ;  1 3 . 1 - 2  
tasviri: syf. 2 3 ,  2 5 ;  5 . 1 3 ;  7 .4 1 3 . 1 - 2 ,  30 

Nladdi zevk 

tepkileri: 3.34;  6.2 
Nladhava 

Bkz. Krşna 

Nladhavendra Puri 

Tanrıyı hatırlaması: 2.52 

Nladhu: 1 . 1 5 ; 2 . 1 ;  8.2 

Nladhusıidana 

Bkz. Krşı:ıa 

Nlalıa-manrra 
Bkz. Kutsal isimlerin zikredilmesi 

Nlalıaımii 
karakter öze llikleri: 7 . 1 9; 8 . 1 5 ; 9 . 1 3 - 1 4  
olmak için gereken islem: 9. 1 3 ,  1 4  
tanımlama: 7 . 1 8, 1 9 ;  9 . 1 3  

Nlaha-Vişr::ıu 

konumu: l 1 . 54 
sebebi: 1 0. 20 

tezahürleri: 10.20 
Nlahe5vara: 7 . 1 4 
Nlanu 

gurular zincirinde: 4. 1 

kanunu:  4. 1 

konumu: 4. 1 

Nlanevi öğretmen 

birine yaklaşılmalı: 2 .4 1 ,  53, 68; 3 .9 ;  
4. 1 0, 34,  3 5 ,  42;  1 3 .8- 1 2 ;  1 4. 1 9; 16 . 1 -

3 ,  24; 1 7 . 2 ;  1 8.57 ,  75 
deha sahibi: 2 .8; 4 .34,  4 2  
konumu: 1 8.57 ,  5 9 ,  6 3 ,  7 5  

müridi kutsar: 2.4 1 ;  4 . 3 4 ;  1 3 .8- 1 2 , 3 5  

örnekleri: syf. 3 ;  6.42 
rolü: 2.7; 1 8.58,  75 

tatminiyeti: 2 .4  l ;  4 .34 

Vi.Svanatha Cakravarti Ta.kura hakkında: 

2 .4 1  

+Bkz Aciirya 
Nlanu-samhita veya Nlanu-smrti 

içindekiler: 16 .  7 
Nlarici: 10.2 1 

Nlateıyalist (Kamıi) 
adanmıs kul ile kıyaslaması: 2.69; 3.2 5 ,  
2 7 ;  5 . 10; 1 2 . 1 5  

cehaleti: 3 .27 ,  29 
du.skrrina denir: 7 . 1 5  

gayrişahsiyetçiler i le kıyaslanması :  4.25 

karakter özellikleri: 4 . 1 0; 10. 1 7  

motivasyonu: 5. 2 1  

Nludak Hakikati anlayamaz: 4. 1 0  

sahte nefisten etkilenmesi: 3 . 2 7  
zekası: 7 . 1 5  

Nıaya 
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canlı varlıkları Tanrıdan ayırır: 2 . 2 3  

etkisi :  2 . 1 3 ;  4 . 3 5 ;  7 . 1 5 ; 1 6. 24 

gunalardan olusmusrur: 1 6. 24 

nasıl kurtulunacağı :  2. 1 4 ;  3 . 3 3  

son aldatmacası :  2. 39;  1 8 . 7 3  

tanımlama: 4 . 3 5 ;  1 0 . 3 9  

Tanrı i le  olan i l iskisi:  7 . 1 4 , 26 

+Bkz. Yanılgı 
Mayiivadiler 

Muclağı anlayamazlar: 4 . 3 5 ;  7 . 2 4  

öğrenimleri:  5 .6  

Rab Çaitanya üzerine: 2 .  1 2  

ruhun birliği teorisini muhafaza 
edememeleri: 2 . 1 2 , 1 3  

sannyiisiler: 5.6 

yanlıs adanmıs hizmet kavramları: 9.2  

yazdıkları yanlıs yönlend irici Gita:  2. 1 2  

+Bkz. Gayrişahsiyetçiler 
Medeniyet 

durumu: 1 4 .  1 6  

modem: 1 4 . 1 6  

Meditasyon (dhyiirıa) 

gayrisahsi Brahman üzerine: 1 2 . 1  

konumu: 1 2 . 1 2  

Krsna üzerine: 6.47  

uygulama koşulları: 6. 1 1 - 1 2  

Üstünruh üzerine: 6 . 3 1 ,  4 7 

Menaka: 2 .60 

Meru: 1 0.2 3 , 25  

Monism: 7 .5 ;  9 . 1 5 ; 1 8. 5 5  

Mukunda: 2 . 5 1 ;  3 . 1 3  

Muclak 
nasıl u laşılacağı: 3 . 1 9 ;  1 3. 29 

kudreti :  5 . 2 5 ,  2 7 - 28 

safhaları: 7 . 2 4  

tanımlama: 1 0. 2  

+Bkz. Muclak Hakikat 
Muclak Hakikat 

abhyiisiittır: 7. 2 4 

bilgis i :  3 . 2 8 ;  1 8 . 7 8  

bir şahıstır: syf 1 3 ; 7 . 7 ,  24 ;  1 8 . 7 8  

güneş i le kıyaslanır: 2 . 2  

hakkındaki Vedik metinler: 7 . 1  O 

idrak edilmesi: syf. 1 3 , 1 4 ;  2 . 2 ;  3.3 ;  7 . 7 ,  

8; 1 0. 1 5 ;  1 3 . 5 ;  1 8.78 

nasıl idrak edileceği: 7.  1 ,  8 ;  1 3 , 8- 1 2 , 

25 
tahminlerle anlaşılamaz: 1 0. 1 1  

tam bütündür: syf. 1 2 ,  1 3  

Tanrıdır: 2 .48; 1 0 . l  l ;  1 8. 78 

tasviri: syf. 1 3 ;  7 . 7 ,  1 0; 1 8 .78 

üç hali :  syf. 1 3 ; 2 .2;  3 . 28;  1 0. 1 5 ;  1 3 .8-

1 2 ; 1 8 .78 

Mucluluk (sııkha) 
gımalara göre: 1 8 .36-3 7 ,  38-39 

mutlak: 4. 1 1 ; 6.20-2 3 ,  28,  3 1  

nasıl ulası lacağı: syf. 2 1 ;  3 .  1 3 ; 4 .30; 6.4,  

27;  1 0.4-5 ;  1 3 .8- 1 2 , 2 2 ;  1 4. 1 7  

Mutluluk ve rahatsızlık ikilemi 
hosgörülmelidir: 2.  1 4; 1 3.8- 1 2  

kaynakları: 1 0.4-5 

mevsimlerle kıyaslanır: 2. 1 4  

sebepleri: syf. 7 ;  2 .  1 3 ,  1 4 ;  1 3 .6- 7 ,  2 1 ;  

1 4. 3 ,  5 

Mürti 
ibadeti: 1 2 . 5  

önemi: 1 2 . 5  

tasviri: 1 2 . 5  

N 

Nafilelik 
maddi ve manevi  kıyaslaması: syf. 1 1  

Nagalar: 1 0.29 
Narada Muni 

gurular zincirinde: 1 8. 75 

Krşna üzerine: syf. 6 
konumu: 1 0. 26 

tarihçesi: 9 .2  

Nara yana 
maddi evrenin ötesindedir: 4. 1 2 ; 1 1 .45 

Tanrıdır: 1 0.8 



yarıı:anrıların kaynağıdır: 1 0.8 

+Bkz. Tanrının Yüce Şahsı 
Nefret 

duyusal zevk için: 2.60 
nasıl kurtulunacağı: 2.64 

N icyananda: 7 . 1 5  
Nrsimhadeva: 1 5.7  

ö 

Öfke ( krodluı) 

kaynağı: 2.62; 1 6. 1 -3 

sonuçları: 16. 1 -3 

Ölüm (abhava) 
kaçınılmazdır: 2.27 
ne izler: 2 . 1 3  

Özgür ruh {jivanmukra) 
karakter özellikleri: 5 . 1 9- 2 1 ;  5 .24 ,  27-

28;  1 0.9; 14 .2 ,  20,  2 2 - 2 5  

örnekleri: 4. 1 5  

tanımlama: 9. 1 

Özgürlük (mııkri) 
adanmış kulun: 2.39 
beş safhası: 9.28 

7 . 1 3 ,  1 4; 1 6 . l -3 ,  22;  1 7 .26-27 

kendi iç inde yetersizdir: 6.20-23 

konumu: 6.20- 23 

mükemmell iği: 7.5,  29 

nasıl ulaşılacağı: syf. l l ; 2 .47;  4.9, l l , 
1 5 ;  5 .2 ;  6 .5 ,  1 1 - 1 2; 7. 1 3 , 14;  16. 1 -3 ,  

22;  1 7 .26-27 
canımı: 4.35; 1 8.55 
tasviri: 6.20-23;  1 8.55 

Yüce Tanrıyı idrak ederek: 5.2 7-28 

p 

Padmanabha: 8.22 

Pancajanya: l .  1 5  
Paı:ıc;lavalar 

aile mirasından mahrum bırakılmaları: 

Dizin 

l . l  
boru sesleri: l . l  9 

güçleri: l . 10 

875 

J<rş�a tarafından korunurlar: 1 . 1  
J<rş�'ya cam bir inanç duyarlar: l . 1 9  
zafer kazanacakları kesindi: l . l ,  1 2 ,  1 4, 
1 5 ,  20, 23; l l .32; 1 8.78 

Paramaana 
armadan farklıdır: 13.23 
bireysel ruhun şahidi olarak: 1 3.23; 
1 8.6 1 

buktadır: 1 3.23 

geçici bir tezahürdür: 7.4 

güneşin halesine benzetilir: 2.2 
her tarafı kaplar: 4. 1 1 ; 6. 1 0, 3 1 ;  7.4; 

1 3 . 23 ,  25,  29 
herkesin kalbinde mevcuccur: 5 . 18; 6. 7 ,  
1 3- 14,  29; 1 8.61 
idrak edilmesi: syf. 1 3  

Muclak Hakikatin hali: 2.2 

rolü: 1 3.23 

Tanımın bütün parçasıdır: 5 . 1 8; 6. 1 3-
1 4; 9. 1 1  

Üscünruhcur: 2. 20; 4. 1 1 ;  5 . 1 8; 6. 7 ,  3 1 ;  

7.4 

üzerinde meditasyon yapılması: 6.3 1  

yoganın amacıdır: 6.6, 1 3 - 1 4  
+ Bkz. Üscünruh 

Parariı. Brahman: 7. 10; 1 0. 1 2- 1 3  
Param pıra 

Bkz. Gurular zinciri 
Parancapa: 2.9 
Para.sara Muni 

'bagavdn' sözcüğü üzerine: 2.2 

bireysel ruh üzerine: 13.5 

Ksatriyalar üzerine: 2.3 2 

'parama' sözcüğü üzerine: 10. l  

Üscünruh üzerine: 13 .5  

Para5urama: 3.35 

Parcha 
Bkz. Arjuna 
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Panha-sararhi 
Bkz. Kr;ı:ıa Parvati: 2.62;  1 0. 24 

Patai'ıjali 
canlı  varlığın doğası üzerine: 6.20-23 

çalışmaları: 4.27 
yogası: 4.27-28;  6.20-23 

Pradyumna: syf. 23; 8. 2 2  

Prahlada Maharaja 
ataları: 10.30 

hoşgörüsü: 1 3 .8- 1 2  
tarihçesi: 1 3.8-1  

Prakasananda Sarasvati: 2.46; 1 0. 1 1  
Prakrti 

Bkz. Maddi enerj i 
Prasadam 

kudreti: 1 .4 1 ;  2 .63; 3 . 1 4  
+Bkz. Yiyecek 

Puranalar 

ihtivası: syf. 3 
örnekleri: syf. 3 

Puruşottama: 8. 1 ,  22;  10. 1 5  

R 

Raghu (hanedanı ) :  4. 1 
Rahatsızlık (dulıklıa) 

sebepleri: 1 0.4-5 

+Bkz. Mutluluk ve rahatsızlık 
Rarna 

anlamı: 5.22 

Ramacandra 
tarihçesi: 1 .36 

Ramayana 
içindekiler: 10. 3 1  

Ravana: 1 . 20, 36; 7 . 1 5 ;  16 . 1 6  
Ritüeller 

adanmış kul ve: 2.52 
kamıa-kandaya göre: 2.42-43, 46 
kazancı :  3. 19 ,  26; 8 .8 ,  1 4  

nihai hoşlanıcısı: 4.25 

Vedik: 2.46 

yeterli değil: 3.5 
Rudra( lar ) :  1 0.8, 23 

Ruh 
Bkz. Koşullanmıs ruh, Bireysel ruh ve 

Üstünruh 
Ruhsal dünya 

cesiclilik dolu: 1 4 .2 ;  1 5 . 1  
hakkındaki Vedik metinler: 1 8.62 

maddenin ötesinde: 8.20, 22 

nasıl ulaşılacağı: syf. 20, 2 1 ;  4.29; 5. 1 9; 
6. 1 5 ;  7. 30; 8.5, 7, 28 ;  1 3 . 1 8, 35;  1 5 .6 
tasviri: syf. 19; 6. 1 5 ;  8.20- 2 1 ;  1 3 . 1 8;  
1 4.2 ;  1 5 .6, 16 

Ruhsal enerj i (para-prakrri) 

maddi enerji ile kıyaslanması: syf. 24; 
2 . 1 6; 6.29; 7.5, 14; 9. 19  
yaratı! ışın esas alanı: 7 .6 

Ruh göçü 
ahmaklar tarafından anlaşılamaz: 1 5 .  10, 

1 1  
organize bir işlem: syf. 23; 1 3 .22 ;  1 6 . 1 9  

Ruhsal vücut 
değişime uğramaz: 1 5 . 1 6  
jiva-tatvalarınkinin Vimıımıirrilerinki ile 
kıyaslanması: 1 5 .7  

Rüpa Gosvami 
adanmıs kul üzerine: 6.3 1 

bakri-yoga üzerine: 6.24; 7.3 
Rab Çaitanya üzerine: 1 1 .54 

saf adanmıs hizmet üzerine: 1 1 .55 

s 

Söı:lJıu 
du.skrta ile kıyaslanması: 4.8 

Sahte nefs ( aharikiira) 
etkisi: 18 .59 

önemi: 7.4 

rolü: 7.5 

tasviri: 7.4 

temsilcileri: 1 3 .6-7 
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Saflık 
nasıl edinilir: 1 3 .8- 1 2; 1 6. 1 -3 ,  7 

Saf kul (Malıa-bagavaıa) 
arzusu: 8. 1 4; 1 1 .55 
daima �1)3.'ya garkolmuştur: 8. 1 4, 1 5  

daima Tanrıya hizmet etmekle 
meşguldür: 1 0.8 

doğrudan doğruya Tanrının rehberliği 
altındadır: 1 . 1 5  
duru görüsü: 6.30; 7 . 1 5  

etkisi: 7 . 1 6; 9.2 
güneşle kıyaslanır: 1 0. 1 1  

karakter özellikleri: 4. 20, 2 1 ;  7 . 20, 22,  

23; 8. 1 4 ,  23; 9.28; 1 0.9, 42;  1 1 . 8, 

55 ; 1 2. 1 3 - 1 4-20 
mutluluğu: 6. 20-23; 1 0. 1 9  
nasıl olunacağı: 7 . 16 ;  1 3 . 26 

nasıl tanınacağı: 10.8 

örnekleri: 2.52; 6. 1 8; 1 1 .55 

kamıadan özgürdürdür: 4.20, 21 

rahmeti: 2.29; 7 . 1 5  
sadece o ,  Tanrıyı bilebilir: 7.3 
sadece o, Tanrının suretlerini görebilir 
ve anlayabilir: 4.5;  1 1 .8 

Tanrı ile olan akrabalığı: 4. 1 1 ;  7 . 1 8  

yarıcanrıların niteliklerine sahiptir: 1 .28 

+Bkz. Adanmış kul ve Vaişı:ıava 
Saldırganlar 

altı çeşit: 1 .36 
Samiiihi 

iki çeşidi: 6.20-23 

materyalistler ulaşamaz: 2.44 

nasıl ulaşılacağı: 1 .24; 2 .44; 4.29; 6. 10, 
20-23 
tanımlaması: 1 .24; 2.44, 53 ,  57 ;  4.24; 

6.7 
saı:ıçlilya: 9. 2 

Sandipani Muni: 2.4 
Sanjaya 

DJ-ırı:.aragra'nın politikasını 
onaylamaması: 1 . 1 6- 1 8  

Dhrı:.arasçra'yı rahatlatması: 1 . 2  

duru görüsü: 1 1 . 1 2 ; 18 .77  
manevi öğretmeni: 1 8.74, 7 7  

Saı'ıkara 
Bkz. Siva 

Satıkaraçaıya 
calışmaları: 5.6 

gayrişahsiyetçilerin selefi: 7.24 
Krsı:ıa hakkında: 4. 1 2; 7.3 

Sankarsaı:ıa: 8.22 

Saiıkirıana, veya saiıkirrana-yajfıa 

en kolay yajfıa: 3. 1 2  

Kali çağı için cavsiye edilmesi: 3 .  10, 15 ;  

4.8; 16. 1 -3 

kudreci: 3 . 10, 1 3  
Rab Çaitanya carafından baslacıldı: 3. 1 O ,  

1 2 ; 4.9 

+Bkz. Kutsal isimlerin zikredilmesi 
Sarınyii.sa 

gerekliliği: 2 . 1 5; 3.4; 16. 1 -3 
hafife alınamaz: 2 .31  
kazancı: 3.5  

Sarınydsi 
briilıman ile kıyaslanması: 1 6. 1 -3 

iki çeşidi: 5.6 
karakter öze llikleri: 6. 1 ;  9.28; 16 . 1 -3  

karma kanunlarına hedef olmaz: 18. 1 2  
konumu: 16 . 1 -3 
korkusuz olmalı: 16.  1 -3 

mükemmel: 6. 1 ;  1 8.49 

örnekleri: 1 6. 1 -3; 18. 1 1  
saflığının önemi: 3.4; 16. 1 -3 
casviri: 1 0.3-5 

Sarasvati: 7.2 1 

Sacyavaci: 1 5 . 1 7  

Saunaka Rşi: 10. 18 

Sa� 
sebepleri: 1 .  40 

Savya53cin 
anlamı: 1 1  .33 

Sita.: 6. 1 5  



878 ÖZGÜN BAGA VAD-GiTA 

$iva 
kaynağı: 10.8 
konumu: 7. 14;  10.23,  24 
kudreti: 7 . 14  
rolü: 10.32 

Skanda 
Bkz. Kamikeya 

Sridhara: 8.22 
Sıimad-Bagawuım 

adanmış kullar tarafından çok sevilir: 
10. 10 
içindekiler: syf. 3; 7 .20; 1 0.9, 26 
öğretisi: 7.20; 1 1 .46 
önemi: 2.8 

Sudra 
görevleri: 16. 1 -3 
karakter özellikleri: 16. 1 -3 

Süryaloka 
Bkz. Güneş 

$yamasundara 
Bkz. Krsı:ıa 

ş 

Şeycanlar 
Bkz. Asuralar 

Şeytani mizaç 
karakter öze ilikleri: 1 6.4 

Şiddet 
gerektiği zaman uygun bulunması: 2. 2 1 ,  
2 7 '  30-32; 3.20 
ksatriyalar için gereklidir: 2.3, 30-32; 
16.S 
saldırganlara karsı: 1 .36 
yerilmesi: 2. 19, 3 1  

Şiddetsizlik {alıiriı.sa) 
tanımlaması: 10.4-S; 1 3.8- 1 2; 16 . 1 -3 

Şuur 
adanmış kulun: S. 7 
arıtılması: syf. 1 1  
bireyin Yüce Tanrı ile kıyaslanması: 

2.20; 1 3.34 
güneşin ışığı ile kıyaslanır: 1 3.34 
karakter özellikleri: lS .9 
maddi: syf. 1 1  
ruhun belirtisi: 2 . 17 ,  20; 1 3 .34 
su ile kıyaslanır: l S.9 
tasviri: syf. 1 1 ; 10.22; 1 3.34 

Şüphe 
nasıl kurtulunacağı: 4.4 1 ,  42; S . 1 7; 
6.39; 10.4-S 

T 

Talih Tanrıçası {Laksmi) 
konumu: 1 . 1 4  

Tanrı, Yüce Şalus 
Bkz. Tanımın Yüce Şahsı 

Tanrının Krallığı 
adanmış hizmetle kıyaslanması: 2. 72 
nasıl ulaşılacağı: syf. 2 1 ;  2 .72;  3.9, 10; 
4.9, 24, 30; 6. 1 5 ;  7.23; 8. 13,  14 ;  
9 .25 ,  34;  1 2.9; 1 5.5 ; 18 .55,  62 
tasviri: 8.20-2 1 ,  22; l S .6 
+Bkz. Goloka Yındavana, i(rşı:ıaloka, 
ruhsal dünya ve Yaikuı:ıçha 

Tanrının Yüce Şahsı 
adi-devamdır: syf. 6 
ajanıdır: syf. 6 
aşkın duyulara sahiptir: l .  lS ;  3.22; 
13. l S  
ateş ile kıyaslanır: 2.61 
bireysel ruh ile olan ilişkisi: syf. 1 2; 
s . ı s; ı s . ı s  
bu maddi yaracılışı:an ötededir: syf. 6; 
1 2, 14; 9.6, 9; 1 3 . l S ,  1 8  
bütün canlı varlıklar ile olan ilişkisi: 
syf. S, 16, 18; 1 1 .42 
bütün varlıkların kaynağıdır: 6.29; 

13 . 1 7 ;  1 8.46 
divyamdır: syf. 6 
dünyaya gelişi: syf. 1 9  
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amacı: ı .  ı 

ebedidir: syf. 8 ,  9 

ebediyen bireyseldir: 2. ı 2 

enerjileri: syf. 79, 1 0 ,  25;  2 . ı 6 ;  7 .4-5,  

8, ı4,  2 5 ;  9.4,  ı ı ; ı 5 . l 3  

enkamasyonları: 6.47;  1 3 .20 

Govinda adıyla: 3 . 1 3  

güneş ile kıyaslanır: 2.2 ;  1 3 . 7  

hakkında Yedik bilgiler: syf. 1 3 ; ı 3 . ı 6; 

ı 4. l 6  

hatırlamanın önemi: syf. 26, 29 

her şeyi bilen olarak: 5 .l 5 ;  l3. ı 5 

her şeye kadir olarak: 3 . ı 5 ;  9.8; ı 3 . ı4 

her tarafı kaplar: syf. 4 ;  6 .25;  7 .  7-8; 

8 .22 ;  9.4, ı ı ; ı 0.42; l 3 . ı 4; ı 8.46 

herkesin kalbindedir: 2 . ı 2; 5. ı 8; ı 3 . ı  7 ;  

ı 5 . ı 5; ı 8.6 ı - 6 2  

Hrsikesa adıyla: l . 1 5 ,  2 2 ;  1 3 .3 ;  ı 8. ı  

ışığın kaynağıdır: 1 3. ı 8 

insaflı olarak: syf. 6; 2 .64-65 

iradesi: 9.S, 8 

i.Svara olarak: syf. 7 -8 

konumu: syf. 8; 3 . ı o  

kral ile kıyaslanır: 4 .  ı 4;  1 3 .3 

Krşı:ıa adıyla: 3 . 1 3  

Mahesvara adıyla: 7 . l  4 

rruiyii ile olan akrabalığı: 7. 1 4  

Mukunda adıyla: 3. 1 3  

mutlak: 2.48; ı 2 .5 

mutlak efendi olarak: 1 . 2 2 ;  3 . 1 0 ,  22;  

7 . ı 4; 9.6,  ı o; 1 3 . 3 ,  1 3 ,  ı8 

mükemmel olarak: ı s .  ı 5 

nasıl bilineceği: 2 . ı 6 ;  7 .8 ;  9.2 ;  1 0.3 ,  

ıs;  ı l .34; ı 2. ı 2  

nasıl görüleceği: ı l .54; l 3 .  ı 6  

nasıl ulaşılacağı: syf. 2 8 ,  29;8 . 2 2 ;  ı ı .55;  

ı 2 . ı 2 ; ı s . ı s  

param dama olarak: syf. 6 

parama purusa olarak: 8.8 

paviırnmdır: syf. 6 

prakrıiyi  hamile bırakır: 2.39; 9. ı O; 

ı 4.3-4 

prapiıiimaha olarak: syf. 1 5 

purusa olarak: syf. 6; 2.39 

püma olarak: syf. 1 5  

tasviri: syf. 6;  ı 2 

tarafsızlığı: 5.29 

sayısız canlı varlığın bakıc ısıdır: 2. 1 2 ;  

6 .29 

sac-cid-iinanda-vigrnlıadır: syf. 1 3 ;  1 3 . 1 5  

saıuüarıad ır: syf. 1 6  

suuru bireyse l ruhunki ile kıyaslanır: syf. 

ı o; 2 .20 

sınırsızdır: 3 . 2 2 ,  3 7 ;  7 .23 ;  1 3 .4 

sureti: l l .50-5 1 ;  1 2 .5 ;  1 3 . 1 5 ; 1 8 .65 

$aiıkaraçarya üzerine: 7 .3 

Y ajiia-purusa adıyla: 3 . 1 4  

yaratıll'!ın kaynağıdır: 4. 1 3 ,  ı 4;  9.5,  6 ,  8 

yayılımları: syf. 23;  1 5 . 7  

yüce bilicidir: 1 3. 3 ,  4,  1 3 ; 1 8 .  7 3  

Yüce Brahman olarak: syf. 6;  8.3 

yüce hoşlanıcı olarak: syf. 6,  18; 3 . l ı ,  

ı4 

yüce sahip olarak: 1 3 . 3 ,  1 5  

yüce kutsayıcı olarak: 1 8. 1 3- 1 4, 1 6- 1 7  

yüce ruh olarak: syf. 8 ;  3.30; 5. 1 8 ; 6.6; 

ı o. 20, 42; 1 3 . 1 3 ; ı 5 . 1 7 ; 1 8 .46 

Yüce Varlık olarak: syf. 6 ;  3 .22 

vibhu olarak: syf. 6 

T ransandancalist( ler) 
görevleri: syf. 1 4; 5 .23 ;  6. 1 0, 40 

hedefleri: syf. 23 

karakter özellikleri: 5.2 7-28; 1 4 .22-25 

mükemmel: 6. 10;  1 2 . 1 3- 1 4; 1 8 . 1 ,  66 

örnekleri: syf. 23;  1 2. ı ;  1 8.66 

sahte: 3.6-8 

Trivikrama: 8.22 

u 

Ucchail:ıSrava: 1 0.27  

Ugrasena: 2.4  
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Uma: 7.21  
Upanişadlar 

bireysel ruh ile üstünruhun iki kuşa 
beruetilmesi: 2.22 
örnekleri: syf. 3 
rolü: 2.45 

USana. 
konumu: 1 0.37 

Ü 

Üstünruh 
aı:l.Jıi.,ajfuı olarak: 8.4 
asla bölünmez: 1 3 .  1 7  
bilgi nesnesi olarak: 1 3 .  1 8  
bireysel ruh 

akrabalıkları: 2.22; 1 3.8- 1 2; 14.7 
ile kıyaslaması: 5.  18 ;  6.298.4; 13.3, 

1 4, 1 8, 23, 34; 1 8.65 
iki kuşa beruetilir: 2.22 

bütün duyuların kaynağıdır: 13. 1 5  
canlı varlığı yaşatandır: 13 . 1 5 ,  1 7 ,  2 3  
ebedidir: 1 3. 28 
en yüce hoşlanıcıdır: 1 3.23 
evrenin kaynağıdır: 7.6 
gunaların ötesindedir: 1 8.5, 1 5 
güneş ile kıyaslanır: 13.  l 4, l 7 
her yeri kaplar: 4. l l ;  l 2.3-4; l 3. 14 ,  25 
ışığın kaynağıdır: 13. 1 8  
kavrama yöntemleri: 5.27-28; 6. 7; 1 2.3-
4 
1 3.25 
kaynağı: 5.4; 7 . 16; 8.4; 1 3.3  
konumu: 13.3 
maddenin ötesindedir: 13 .  1 8, 23 
rolü: 5 . 1 5 ;  
tasviri: 13 . 1 4, 1 5, 1 7, 1 8  
Vişı:ıu'dur: 5.4; 7.4, 6 
vücudu bilendir: 13 .3 ,  l ,  20 
vücut içerisinde bireysel ruha eşlik eder: 
2 . 1 2 , 13 ,  1 7, 20, 22; 5 . 15 ;  6. 29, 3 1 ; 

8.4; 1 3.3, 18, 2 1 ,  23, 28; 1 8.61 
+Bkz. Parama.ana. 

v 

Vahiy edilmiş metinler 
bireysel ruh üıerine: syf. 1 7  
örnekleri: 15 . 15  

Yaikuı:ıçha 
oradaki Tanrı suretleri: l l .46 
nasıl ulaşılacağı: 2.5 1 ;  6. 1 5; 8.22, 28; 
9.25 
tasviri: 2.5 1 ;  8.22; 1 5.6 
+Bk:ı:. Goloka Yındavarıa; �ı:ıaloka, 
ruhsal dünya ve Tanrının krallığı 
Vaikuı:ıçhalokalar: syf. 23; 8.22; l l .46 

V ai.şıµva 
gerçek mürşid: 2.8 
maya.vadiler ile kıyaslarunası: 5.6 
pı'ifıcarö.triki kurallarını izlemesi: 5.6 
sannyö.sidir: 5.6 
+Bk:ı:. adanmış kul ve saf kul 

Vaisvanara: 9.2 
VaiSya 

tasviri: 4. 13 ;  7. 13 16 . l -3; 18.44 
Yamana: 8.22 
Varıaprastha 

karakter öze ilikleri: l 6. 1 -3 
Var olmak 

kazancı: syf. 20; 3.5, 7, 1 2; 5.5; 6 . 13-
1 4; 9.26; 1 8. l  
mükemmelliği: 1 2.6-7; 1 8.46, 59 

Yarı:ıalar 
kazancı: 16. 1-3 
tasviri: 4.13; 7 . 13; 16. 13 

Varuı:ıa: 10.29 
Vasudeva: 1 . 25; 2.3; l l .50, 53 
Vasudeva 

Bk:ı:. �ı:ıa 
Vasuki: 10.28; l 1 . 1 5  
v edanta-sütra 



kazancı: ı s. ı s ;  1 8 . 1  
kazanca nasıl ulaşılacağının öğrenimi: 
2.46 
tanımlaması: 2.46;  ı 8 . 13- 'l 4  
yazarı: 2.46;  l S. 1 5 ,  1 6 ;  1 8 . l  

Vedalar 
alma yöntemi: 4. 1 ;  ı 6. ı -3 
bireysel ruh i le üstünruhu iki kuşa 
benzetmesi: 2.22 
çalışma direktifleri ile ilgili kodlar: 
3. ı s; ı s . ı s  
dört: 9 .  ı 7 ;  ı l .48 
ebedidir: 3.3 ı 
kazancı: 2.4S; 3 . ı O, ı s ;  4 .7 ,  3 1 ;  9. 1 7 ;  
1 5. l ,  l S ;  1 8 . l  
kaynağı: 3 .  1 5  
öğrenimi: 2.2S,  46; 8.28; 1 5 . l  
+Bkz. Yedik yazıtlar 

Yedik yazıtlar 
adanmamış olanlar tarafından 
anlaşılamaz: 2. l 2 
adanmış hizmet hakkında: 6.4 7 
bir iiçaryadan alınmalıdır: l 6. 1 -3 
bireysel ruh ve maddi vücut hakkında: 
2.28 
Brahman hakkında: 1 3.3;  1 4.26 
koşullanmış ruhun konumu hakkında: 
6.34 
Mutlak Hakikat hakkında: 7 . 10  
naiskannya: 6.4 7 
nasıl yararlanılacağı: 4.40 
om tat sac hakkında: 17 .23 
önemi: syf. ı 4- l S, 2S 
ruhsal dünya hakkında: 18.62 
sonucu: 2.28 
Tarırı hakkında: syf. 14;  3 .22;  9. 1 1 ; 
1 3 . 16; 14 . 16  
T arırı bilgisi hakkında: 14 .27  
+Bkz. Vedalar 

Yişı:ıu 
bütün fedakarlıkların hoslanıcısı: 3.9, 

Dizin 

l l ; 4.2S 
canlı varlıkların Rabbi: 3 . 10 
enerj ileri: syf. 2 4 
evrenin yaratıcısı: 3. 10 
herkesin koruyucusudur: 3. 10 
her tarafı kaplayan: 6.31 
nasıl ulasılacağı: 10. 1 1  
özgürlük bağışlayan: 7 .  1 4  
patidir: 3. 10 
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Saıikhya ve bakci-yoganın ortak kazancı: 
S.4 
Tanrıdır: 3 . 10 
üç olarak: 7 .3  
Üstünruhrur: S .4 ;  6.3 1 ;  7.6 
yajfıa-purusa olarak: 3. 14- 15  
+Bkz. Tanrının Yüce Sahsı 

V isı:ıumürti: l S .7  
Vi.Svamitra Muni: 2.60 
Yi.Svanatha Cakravarti 

manevi öğretmen hakkında: 2.4 l 
Vivasvan: 4.1 
Yrkodara 

Bkz. Bima 
VyıiOOeva 

çalışmaları: 9.2;  1 3 .5;  l S .S  
görevi: 15.  1 7  
gurular zinciri hakkında: 1 8.7S 
konumu: 18 .77  
Krşı:ıa hakkında: syf. 6 

Vyasa-püja: 1 8.75 

y 

Ya.dava 
Bkz.Krsı:ıa 

Yaji'\a, veya Yajflesvara 
anlamı: 4. 1 l 

Yaji'\avalkya 
brahmacarya hakkında:6. l 3- 14 

Yama, veya Yamaraja: 10.29 
Yamadücalar: 18."2S 
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Yamuna: 6. 1 1 - 1 2  
Yamun.açarya 

gurular zinciri hakkında: 7.24 
saf adanmış hizmet hakkında: 2.60; 
5 . 2 1  

Yanılgı 

etkisi: 5.29; 7 . 1 3, 27, 2 8  
kaynağı: 2.63 
nasıl kunulunacağı: 10.4-5; 1 8. 1 7 , 73 
örnekleri: 5. 16;  9. 1 2  
son aldacmacası: 1 8.73 
tasviri: 14 . 13 ;  18.25,  73 

Y= 

kaynağı: 2.30; 7.9; 10.20 
kazancı: 2.2;  3.5, 7, 12 ;  6. 1 3 - 1 4  
kutsal: 2 .  72  
maddi ve  manevi: 2.5 1 
mükemmelliği: 4.10 
Tanrıya bağlıdır: 3 . 1 2; 7 .9 
tasviri: 2.5 1 
yanılgının maddi kaynağı: 2. 7 
+Bkz. Maya 

Y a.soda-nandana 

Bkz. �ı:ıa 

Y arıcanrılar 

adanmış hizmet ile kıyaslanması: 7 .22, 
23; 9.25 
ibadeti: 3 . 1 2 ,  1 4, 16; 4 . 1 2 ,  25; 7.20, 
2 1 ,  23- 24; 9.20, 23, 24; 1 7 .4 
kaynağı: 1 0.2 ,  8 
örnekleri: syf. 4; 1 . 1 4; 4. 1 2 ,  25 
rolü: 3. 1 1 - 1 2 ,  14; 4. 1 2  
tanımlama: 1 l .48 
Tanrının koncrolü altındadır: 7.20-23; 
9.23;  l 1 .3 7  
Tanımın vücudunun çeşitli bölümleri 

ile kıyaslanırlar: 3. 1 1 ,  1 4; 7. 2 1 ,  23 
Yiyecek (arına) 

ayın üzerindeki etkisi: l 5. 1 3  
dört çeşit: 1 5 . 1 4  
feda edilmek üzere sunulmalı: 3. 1 2, 1 3 ,  

1 4; 1 7 . 1 0  
gunaiara göre: 6.16; 1 7 .8- 10 
hayvanlar iç in: 3. l 4 
hazımı: 7.9; 1 5 . 1 4  
ıslah edilerek yenilmesi: 4.29; 6. 1 6  
insan için: 3. 12 ,  13 - 14  
işlevleri: 1 7.8- 10 
lCrşı:ıa'ya sunulmalı: l .41;  6 . 16 
kutsanmışlığı, Vedalar'ın tasviri: 9.2 
Tanrıya sunulanın kudreti: l .4 1 ;  3 . 1 4; 
9.26 

Yoga 

bu çağ için en iyisi: 6.20-23, 37;  1 8.75 
çeşitli suretleri: 6.3 7, 46 
gerçek: 2.48; 6.6, 47 
kamıadan özgür: 2.39 
kazancı: 2.39, 6 1 ;  6.3, 5, 13- 15 ,  20-23,  
38 
mistik: 4.28 
mükemmelliği: 2.6 1 ;  6 . 15 ,  46, 47; 1 2 .2 
nasıl geliştirileceği: 8. 12 
uygulaması ve koşulları :  6. 16, 17 ,  36; 
8. 1 2  
safhaları: 6.3, 47 
tanımlama: 2.39, 48; 6. 38, 46; 8.12 ;  
9.22 

Yogı 

adanmış bir kul ile kıyaslanması: 4.28; 
6.2, 3 1  
akli koncrolü: 6.3, 7 ,  1 0- 1 5, 1 8, 1 9, 
25, 27 
duru-görüsü: 6.8, 29, 32 
duyularını koncrol eder: 2.58; 6 .3 ,  16,  
l 7, 20-23 
duyusal memnuniyet amacıyla hareket 

ermez: 5.22; 6.4 
düşkünlerinin kaderi: 6.3 7, 38, 40-42 
fedakarlığı: 4.25-29 
gerçek: 5.22, 23; 6. 1 ,  29 
görevi: 6. 1 ,  10, 14, 24, 25;  1 8.5 
jfuiniler �ı:ıa'yı bilemez: 7 .3 



karakter özellikleri: 6.8, 27, 28 
kazancı: 5. 1 1  
konumu: 6.45 
mutluluğu: 6.27, 28 
mükemmel: 4.25; 6. 1 ,  32, 4 7 ;  18.75 
olmak için gereken koşullar: 6.4,  16 
örnekleri: 8. 16 
özgürlüğü: 4.9 
Paramanna üzerine mediı:asyon yapar: 

6.6, 30, 3 1  
saf bir kul ile kıyaslanması: 8.24 
sahtekar: 3.6, 33; 6.20, 23 
sıradan bir şahıs ile kıyaslaması: 2.58; 
6. 1 8  
vücudunu ne zaman terk edeceğini 

ayarlar: 8.24, 26 
Yudhişçhira Maharaja 

cesaretlendirmesi: 1 . 16, 1 8  
gerçek bir ahlakçı: 1 8. 78 
karakter özellikleri: 1 8. 78 
konumu: 1 . 1  
zafer kazanacak: 1 . 1 ;  1 8. 7 8  

Yozlaşma 

nasıl kaçınılacağı: 1 3 .29 
sebepleri: 4.42; 9.26 

z 

Zeka ( buddJıi) 

Dizin 

duyular, akıl ve ruha göre olan konumu: 

3.42, 43;  6.34 
edinmek için gereken işlem: 1 5. 20 
gerçek, nasıl edinileceği: 2.68 
gunalara göre: 1 8.30-32 
kaynağı: 10.4-5 
önemi: 10. 1 0  
rolü: 2.63 ; 3 .42; 6.25 
sarsılmazlığı: 2.6 1 ,  68 
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