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1. BÖLÜM

Karşılama

Zifiri karanlığın içinde kaybolmuş birini görüyorum. Karan-
lık gecede, ışıkları söndürülmüş bir eve benziyor. İçinde bir 
şey sönmüş. Fakat söndürülen ışık tekrar yakılabilir.

Onun yolunu kaybettiğini de görüyorum. Açık denizde 
yolunu kaybetmiş bir tekneye benziyor. Nereye gitmek iste-
diğini ve ne olmak istediğini unutmuş. Fakat unutulan hatıra, 
onun içinde tekrar uyandırılabilir.

Karanlık olsa da umutsuzluğa kapılmak için herhangi bir 
neden yok. Karanlık ne kadar zifiriyse şafak o kadar yakın. 
Eli kulağında, bütün dünya için ruhani bir yeniden doğuş 
görüyorum. Yeni bir insan doğmak üzere ve bizler de onun 
doğuşunun sancılarını çekiyoruz. Fakat bu yeniden doğuş, 
her birimizin işbirliği içinde olmasını gerektiriyor. Bu, yal-
nızca ama yalnızca bizim sayemizde gerçekleşecek. Sadece 
seyirci kalmayı göze alamayız. Hepimiz kendi içimizde bu 
yeniden doğuşa hazırlanmalıyız.

Bu yeni gün, bu yeni şafak ancak kendimizi ışıkla doldu-
rursak gelecek. Bu olasılığı gerçekliğe dönüştürmek bizim 
elimizde. Bizler, yarının binasının tuğlaları ve gelecekte 
doğacak güneşin ışık huzmeleriyiz. Bizler sadece seyirci 
değil, yaratıcılarız. Fakat yalnızca geleceğin yaratılması için 
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değil, şimdinin yaratılması için de bize ihtiyaç var. Bu ihtiyaç, 
kendimizin yaratılması için. İnsan kendini yaratarak insanlığı 
yaratır. Birey, toplumun bir parçasıdır ve onun aracılığıyla 
hem evrim hem de devrim gerçekleşebilir. İşte sizler, o par-
çalarsınız.

Bu yüzden size seslenmek istiyorum. Bu yüzden sizi 
uykunuzdan uyandırmak istiyorum. Hayatlarınızın oldukça 
anlamsız ve işe yaramaz, büsbütün sıkıcı bir hâle geldiğini 
görmüyor musunuz? Hayat bütün anlamını, bütün amacını 
kaybetti. Fakat bu doğal. İnsanın kalbinde ışık olmayınca, 
hayatının bir anlamı da olamaz. İçsel varlığında ışık olmayın-
ca, hayatında neşeye dair hiçbir şey olamaz.

Bugün kendimizi gereksiz ve aşırı sorumluluk yüklen-
miş hâlde bulmamız, hayatın özünde işe yaramaz bir şey 
olmasından kaynaklanmıyor. Hayat sonsuz tamamlanmadır. 
Fakat biz o noktaya, o tamamlanmaya götüren yolu unuttuk. 
Sadece var oluyoruz ama hayatla ilgilenmiyoruz. Bu yaşamak 
değil, sadece ölümü beklemek. Peki, ölümü beklemek sıkıcı 
olmaktan başka ne olabilir? Bu nasıl keyifli bir şey olabilir?

Buraya size şunu söylemek için geldim: Hayat zannet-
tiğiniz bu kötü rüyadan uyanmanın bir yolu var. Yol hep 
oradaydı. Karanlıktan aydınlığa götüren o yol ebedidir. 
Kesinlikle orada fakat biz yüzümüzü ondan çevirdik. Sizden 
yüzünüzü ona dönmenizi istiyorum. Bu yol dharmadır, din-
dir. İnsanın içindeki ışığı tekrar yakmanın yoludur; insanın 
denizde kaybolmuş teknesine yön verir. Mahavira, yaşan-
mışlığı ve ölümüyle dünyanın hızlı akıntısında sürüklenenler 
için tek güvenli adanın, demir atma yerinin, varış noktasının 
ve sığınağın din olduğunu söylemişti.

Siz de hayatı neşeyle dolduran o ışığa susadınız mı? 
İnsana ölümsüzlük veren hakikate erişmek ister misiniz? 
Eğer öyleyse sizi davet ediyorum. Davetimi kabul edin, neşe 



9

Karşılama

için, ışık için, ölümsüzlük için. Bu sadece gözlerinizi açma 
meselesi. Sonrasında ışıktan oluşan yeni bir dünyada yaşa-
yacaksınız. Başka hiçbir şey yapmanız gerekmiyor, sadece 
gözlerinizi açmanız yeterli. Sadece uyanıp bakmanız gerek.

Ne insanın içindeki bir şey gerçekten söndürülmüş ne 
de insan gerçekten yolunu kaybetmiştir, ancak onun gözleri 
kapalıysa karanlık her yeri kaplar ve yön duygusu tamamen 
kaybolur. Gözlerini kapatınca insan her şeyini kaybeder, göz-
lerini açtığındaysa kral olur. 

Sizi, çöküş rüyanızdan kral ihtişamıyla uyandırmak için 
çağırıyorum. Yenilginizi zafere, karanlığınızı ışığa, ölümünü-
zü ölümsüzlüğe dönüştürmek istiyorum. Benimle bu yolcu-
luğa çıkmaya hazır mısınız?

Çalışmamıza başlamadan önce sevgimi kabul edin. Bu 
tepelerin yalnızlığında ve tenhalığında sizi karşılarken vere-
bileceğim tek şey sevgim. Size verebilecek başka bir şeyim 
yok. Tanrı’nın varlığının içimde yarattığı sonsuz sevgiyi 
sizinle paylaşmak istiyorum. Bu sevgiyi dağıtmak istiyorum. 
Asıl mucizeyse, ben paylaştıkça sevginin daha da büyümesi! 
Gerçek zenginlik paylaştıkça artar. Paylaştıkça azalan zen-
ginlik, gerçek zenginlik değildir. Sevgimi kabul edecek misi-
niz peki? Gözlerinizde kabul ettiğinizi görüyorum ve buna 
karşılık gözleriniz sevgiyle dolup taşıyor.

Sevgi sevgiyi, nefretse nefreti doğurur. Size ne verdiysek 
aynı şekilde geri döner. Bu, değişmez bir kanundur. Yani ne 
arzuluyorsanız, dünyaya onu vermelisiniz. Dikenler sunarak 
karşılığında çiçek alamazsınız.

Gözlerinizde sevgi çiçeklerinin ve huzurun parıldadığını 
görüyorum, bundan dolayı da içten bir memnuniyet duyu-
yorum. Burada öyle çok farklı insan yok. Sevgi birçok kişiyi 
birleştirip tek kişiye dönüştürür. Fiziksel bedenler birbirin-
den ayrıdır, öyle olmaya da devam edecek ama o bedenlerin 
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ardında, insanları bir araya getiren ve onları sevgiyle birleşti-
ren bir şey var. Ancak bu birlik sağlandığında her şey söyle-
nebilir ve her şey anlaşılabilir. İletişim, yalnızca ama yalnızca 
sevgiyle mümkündür. 

Bu ıssız yerde bir araya geldik ve böylece size bir şeyler 
anlatabilirim, siz de beni dinleyebilirsiniz. Bu anlatma ve din-
leme, yalnızca sevgi düzeyinde mümkündür. Kalbin kapıları 
yalnızca sevgiye açılır. Ayrıca unutmayın ki kulaklarınızla 
değil, yalnızca kalbinizle dinlediğinizde gerçekten bir şeyler 
duyabilirsiniz. “Kalp de duyar mı?” diye sorabilirsiniz. Ben 
de size derim ki eğer bir şeyler duyuluyorsa, duyan sadece 
kalptir. Kulak aslında şimdiye kadar hiçbir şey duymadı. 
Kulak, duvar gibi sağırdır. Bu durum konuşma için de 
geçerlidir. Kelimeler, yalnızca kalpten geliyorsa anlamlıdır. 
Yalnızca kalpten gelen kelimelerde taze çiçeklerin kokusu 
vardır; aksi takdirde kelimeler sadece bayat ve soluk olmakla 
kalmaz, kâğıttan yapılmış yapay çiçekler gibi olurlar. 

Size kalbimi dökeceğim ve eğer kalpleriniz girmeme izin 
verirse bir buluşma ve iletişim gerçekleşecek. İşte bu pay-
laşım anında, kelimelerin ifade etmekte güçsüz kaldığı şey 
iletilir. Söylenmemiş pek çok şey de bu şekilde duyulabilir ve 
kelimelere dökülemeyen, satır aralarında kalan şeyler de ile-
tilebilir. Kelimeler son derece güçsüz sembollerdir ama tam 
bir iç rahatlığı ve sessizlik içinde dinlenirlerse güçlenirler. 
Benim kalple dinlemek dediğim şey tam da budur.

Fakat birini dinlerken bile, kendimize dair düşüncelerle 
dolup taşarız. Bu da aldatıcı (ya da sahte) dinlemedir. Bu 
durumda, gerçek dinleyici olmazsınız. Sen, karşındakini din-
lediğine dair bir yanılsama içindesindir ama aslında dinlemi-
yorsundur. Doğru dinleme için gereken şey, zihnin tam ve 
sessiz bir uyanıklık hâlinde olmasıdır. Sadece dinlemelisiniz 
ve başka hiçbir şey yapmamalısınız. Ancak o zaman duyabi-
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lir ve anlayabilirsiniz. Böylece bu anlayış, ışığa dönüşür ve 
içinizde dönüşüm gerçekleştirir. Bu zihin durumu olmadan 
hiç kimseyi dinleyemezsiniz, sadece kendinizi dinler durur-
sunuz. İçinizde kopan fırtına, sizi yutar. Bu kargaşaya kendi-
nizi kaptırıp gittiğinizde, hiçbir şey sizinle iletişim kuramaz. 
Görüyor gibi durursunuz ama aslında görmezsiniz; duyuyor 
gibi durursunuz ama aslında duymazsınız.

Mesih şöyle demişti: “Görmek için gözleri olanlar, bıra-
kın görsünler. Duymak için kulakları olanlar, bırakın duy-
sunlar.” Bunları söylediği kişilerin gözleri ve kulakları yok 
muydu? Elbette gözleri de kulakları da vardı ama gözlerin ve 
kulakların sadece var olması, görmek ve duymak için yeterli 
değildir. Başka bir şey daha gereklidir ve bu şey olmadan 
gözlerin de kulakların da olup olmaması fark etmez. Bu şey, 
içsel sessizlik ve bilinçli farkındalıktır. Ancak bu özellikler 
varsa zihnin kapıları açılır ve bir şeyler söylenip duyulabilir. 

Benimle geçirdiğiniz süre boyunca sizden bu şekilde duy-
manızı bekliyorum. Bir kez bu meziyette ustalaştığınızda, 
bu sizin ömrünüz boyunca yoldaşınız olacak. Bu, tek başına 
sizi gereksiz meşguliyet ve kaygılardan kurtarabilir. Bu, sizi 
dışarıdaki harika ve gizemli dünyaya uyandırabilir; bilincin 
ve uyanık olmanın sonsuz ışığını deneyimlemeye başlarsınız. 
Zihnin kargaşasının ardında yatan şey işte budur.

Doğru görmek ve doğru duymak, sadece benimleyken 
gerekli olan bir şey değil, aynı zamanda doğru yaşamanın 
da temelidir. Tıpkı tamamen durgun, dalgacıkların olmadığı 
bir gölde her şeyin net bir biçimde yansıması gibi hakikat de 
Tanrı da siz göl gibi durgun ve sessiz olduğunuzda sizden 
yansıyacak.

Böyle bir sessizlik ve sakinliğin içinizde oluşmaya başla-
dığını görüyorum; gözlerinizin beni, söylemek istediğim şeyi 
söylemeye davet ettiğini görüyorum. Sizden gördüklerim 
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beni, öğrendiğim ve ruhumu harekete geçiren hakikatleri 
paylaşmaya teşvik ediyor. Kalpleriniz, bunları duymak için 
hevesli ve sabırsız. Beni dinlemeye bu kadar istekli ve hazır 
olduğunuzu görünce kalbim, kendini size dökmeye yöne-
liyor. Bu huzurlu alanda, zihinleriniz tamamen sakinleşip 
durulduğunda kesinlikle söylemek istediklerimi buradaki 
herkese söyleyebileceğim. Karşımda sağır kalpler gördüğüm-
de sık sık konuşmaktan kaçınmak zorunda kaldığım oluyor. 
Evinizin kapılarını kapalı bulursa ışık, içeri giremeyip dışa-
rıda kalmaz mı? Aynı şekilde, ben de pek çok evin dışında 
kalıyorum. Ama kapılarınızın açık olması iyiye işaret. Bu, 
güzel bir başlangıç.

Bir kişinin sadhanası* için, hakikati idrak etmesi için, 
zihnin tıpkı toprağın çiçek yetiştirmeye hazırlanması gibi 
hazırlanması gerekir. Bu nedenle, birkaç prensibi aklınızda 
tutmanızı istiyorum.

İlk prensip şudur: Şu anda yaşayın. Çalışmamız süresince, 
geçmişi ve geleceği düşünme alışkanlığınız sizi ayartmasın. 
Eğer ayartılmaya izin verirseniz, gerçekten önemli olan şey, 
yani yaşanan an ziyan olacak ve faydasızca geçip gidecek. Ne 
geçmiş ne de gelecek var. Geçmiş sadece hafızanızda, gele-
cekse hayal gücünüzde. Sadece şu an gerçek ve canlı. Eğer 
hakikat öğrenilecekse, sadece şu an sayesinde öğrenilebilir.

Çalışmamız süresince lütfen kendinizi geçmişten de gele-
cekten de azade tutun. Onların var olmadığını kabul edin. 
Yalnızca içinde bulunduğunuz an var. Yalnızca içinde oldu-
ğunuz an var, başka hiçbir şey yok. Sadece o anda yaşama-
lısınız ve onu tamamıyla yaşamalısınız. Bu gece, sanki tüm 
geçmişiniz rüzgâra kapılmış ve uçup gitmiş gibi rahat, mışıl 
mışıl uyuyun. Geçmişinizi gömün. Sonrasında, sabah yeni bir 

* Sadhana, Sanskrit dilinde, bir niyeti gerçekleştirmek amacıyla düzenli 
pratik yapmak anlamında kullanılan bir kavramdır. (En.)
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insan olarak kalkın çünkü bu, yeni bir sabah. Bırakın yatağa 
giren kişi uyanmasın. Bırakın sonsuza kadar uyusun. Bırakın 
yepyeni ve taptaze olan uyanıp dirilsin.

Şimdiki anda yaşamak için bunları unutmayın ve geçmiş-
le geleceğe dair istemsiz düşüncelerin tekrar başlamaması 
için her gün yirmi dört saat tetikte olun. İzlemeniz yeterli. 
İzlerseniz tekrar başlamaz. İzlemek ve farkındalık, alışkan-
lıkları ortadan kaldırır.

İkinci prensip şudur: Doğal yaşayın. İnsanın tüm davra-
nışları yapay ve koşullanma sonucudur. Kendimizi devamlı 
sahte bir örtüye sarıyoruz ve bu örtü yüzünden giderek ger-
çek varlığımızı unutuyoruz. Bu sahte örtüden kurtulun ve 
onu fırlatıp atın bir yere. Burada bir tiyatro oyunu sergilemek 
için değil, kendimizi gerçekte olduğumuz gibi tanımak ve 
görmek için toplandık. Tıpkı bir oyundaki oyuncuların gös-
teriden sonra kostümlerini ve makyajlarını çıkarıp bir kenara 
bırakmaları gibi, birlikteyken siz de sahte maskelerinizi 
çıkarıp bir kenara bırakmalısınız. Bırakın içinizdeki temel ve 
doğal olan şey ayyuka çıksın; onun içinde yaşayın. Kişinin 
sadhanası, yolu yalnızca basit ve doğal yaşamakla gelişir. 
Çalışmamız süresince rol yapmamaya, bir uğraş veya meslek 
sahibi olmamaya, statü edinmemeye dikkat edin. Kendini-
zi tüm bu maskelerden arındırın. Siz sadece sizsiniz: ismi 
olmayan, statüsü olmayan, sınıfı olmayan, ailesi olmayan, 
bir kasta dâhil olmayan, su katılmadık, sıradan bir insan… 
İsimsiz biri, son derece sıradan bir birey. Böyle yaşamayı 
öğrenmelisiniz çünkü gerçekte olduğunuz şey bu.

Üçüncü prensip ise şudur: Yalnız yaşayın. Kişinin sadha-
nası, tam bir yalnızlık içinde, tek başına olduğunda doğar. 
Fakat genellikle insan yalnız değildir. Daima başkaları tara-
fından kuşatılmıştır. Ayrıca dışarıdayken etrafınız kalabalık 
değilse bile, içeride kalabalığın ortasındasınızdır. Bu kalaba-
lığın dağılması gerekir.
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Bilgenin Yolu

İçinizde hiçbir şeyin sizi kuşatmasına izin vermeyin. 
Üstelik dışarısı için de aynı şey geçerli; çalışmamız boyunca 
benimleyken de tek başınaymışsınız gibi yaşayın. Başkala-
rıyla ilişki kurmak zorunda değilsiniz. Bu sayısız ilişkinin 
ortasında kendinizi unutun. Tüm bu ilişkiler, düşman veya 
arkadaş, baba veya oğul, eş veya sevgili, sizi öyle bir girdaba 
çekmiş ki kendi içinizde kendi varlığınızı ne bulabiliyorsu-
nuz ne de tanıyabiliyorsunuz.

Sahip olduğunuz bu ilişkilerden uzaktayken, ne oldu-
ğunuzu hayal etmeye çalıştınız mı hiç? Peki, bu ilişkilerin 
örtülerini üzerinizden sıyırıp kendinize tamamen onlardan 
ayrı baktınız mı hiç? Kendinizi tüm bu ilişkilerden soyut-
layın ve bilin ki siz, annenizle babanızın çocuğu değilsiniz, 
evli olduğunuz kişinin eşi değilsiniz, çocuğunuzun annesiyle 
babası değilsiniz, dostlarınızın dostu ve düşmanlarınızın 
düşmanı değilsiniz; bu ilişkilerden kendinizi sıyırdığınızda 
geriye kalan sizin gerçek varlığınızdır. İçinizde geriye kalan 
şey, sizin benliğinizdir. Birlikte geçireceğimiz bu günlerde, 
bu varlığın içinde tek başına yaşamak zorundasınız.

Bu prensipleri kavrayıp izleyerek sadhananızı gerçekleş-
tirmek, huzura ermek ve hakikati anlamak için kesinlikle 
gerekli olan zihin durumuna erişebileceksiniz. Tıpkı bu pren-
sipler gibi,  yarın başlayacağımız iki meditasyonu da size 
açıklamak istiyorum.

İlk meditasyon sabah için. Bu meditasyon boyunca omur-
ganızı dik tutmalı, gözlerinizi kapatmalı ve boynunuz düm-
düz olacak şekilde durmalısınız. Dudaklarınız kapalı olmalı 
ve diliniz damağınıza değmeli. Yavaşça ve derin derin nefes 
almalısınız. Dikkatinizi göbek deliğinize odaklamalısınız. 
Nefes alıp verdiğiniz için göbeğinizde oluşan titremenin 
farkında olun. Tek yapmanız gereken bu. Bu, zihni sakinleş-
tirir ve düşünceleri susturur. Nihayetinde bu boşluktan içeri 
girersiniz.
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Karşılama

İkinci meditasyon ise gece için. Yere yatıp uzanın ve 
bırakın uzuvlarınız tamamen gevşesin. Gözlerinizi kapatın 
ve iki dakikalığına bedeninin rahatladığına dair kendinize 
telkinde bulunun. Bedeniniz yavaş yavaş gevşeyip rahatla-
yacak. Ardından iki dakika boyunca nefes alış verişinizin 
durgunlaştığını söyleyin kendinize. Nefes alıp verişiniz ses-
sizleşecek. Son olarak, iki dakika boyunca düşüncelerinizin 
durduğunu söyleyin kendinize. Bilerek ve isteyerek kendi 
kendinize telkinde bulunmak, sizi tam anlamıyla rahatlata-
cak. Zihniniz tamamen sakinleşip durulduğunda, içsel varlı-
ğınızda tamamen uyanık olun ve sükûnetin, huzurun tanığı 
olun. Bu tanıklık, sizi benliğinize götürecek.

Bu iki meditasyonu hayatınıza dâhil etmeniz lazım. Fakat 
bu meditasyonlar esasen yapay araçlar ve bunlara bağlı 
kalmamalısınız. Bunların yardımıyla zihnin huzursuzluğu 
son bulacak. Meditasyon, mecburi olmamaya başladığı anda 
mükemmelliğe ulaşır. Bu aşamaya samadhi denir.

Artık gece iyice ilerledi ve gökyüzü yıldızlarla doldu. 
Ağaçlar ve vadiler uykuya daldı. Hadi, biz de gidip uyuya-
lım artık. Her şey ne kadar da sessiz ve sakin! Hadi, biz de bu 
sükûnetle hemhal olalım. Derin uykudayken, rüyasız uyku-
dayken Tanrı’nın bulunduğu yere gideriz. Bu, doğanın bize 
bağışladığı, kendiliğinden gerçekleşen bilinçdışı samadhidir. 
Çalışmamızın yardımıyla biz de aynı hedefe ulaşabiliriz. 
Fakat sonrasında bilinçli ve farkında olacağız. Bu ikisi farklı-
dır ve açıkçası gerçekten büyük bir fark vardır ortada. İlkinde 
uykudayızdır, ikincisindeyse tamamen uyanık. Hadi, şimdi 
samadhiye erişme umuduyla gidip uyuyalım. Umutlarımıza 
kararlılık ve doğru gayret eşlik ettiğinde, bunların gerçekleş-
mesi kaçınılmazdır. 

Yol boyunca Tanrı bize rehberlik etsin. Tek duam budur.






