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Yüz yıllar boyunca Sanskrit dili farklı alfabelerde yazılmıştır. Hindistan’ın 
her yerinde yazılış biçimleri yaygın bir şekilde kullanılır, buna anlamı 
“devaların veya tanrıların kent yazısı” olan devanāgarī denir. Devanāgarī 
alfabesi on üç sesli, otuz beş sessiz olmak üzere kırk sekiz karakterden 
oluşur. Eski Sanskrit grameri özlü dil bilimi kurallarına göre düzenlenmiş 
ve bu düzen tüm Batı dilbilimcileri tarafından kabul edilmiştir. Bu bültende, 
Sanskrit dilinin her sesinin telaffuzunun belirtilmesi için dil bilimcilerin 
kabul ettiği sistem “transliterasyon” sistemi kullanılmıştır. 

Śrī Śrīmad 
A.C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda
Uluslararası Kṛṣṇa Bilinci Topluluğu Kurucu 
Ācārya’sı

Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda 
(1896-1977) kadim Gauḍīya Vaiṣṇava geleneğini 
Batı’ya taşıdı. 1966 yılında Uluslararası Kṛṣṇa 
Bilinci Topluluğu’nu kurdu. Onun yönetimi altında 
bu topluluk; āśramalar, okullar, hastaneler, çiftlik 
toplulukları, sosyal sorumluluk projelerinden 
oluşan pek çok farklı alanda tüm dünya çapında 
yayılan bir hareket oldu. Kitapları Vedik felsefe, 
teoloji, edebiyat ve kültürünü mükemmel bir şekilde 
yansıtması nedeniyle tüm dünyada büyük bir ilgiyle 
karşılanmaktadır.

ā,ī,ū – üzerinde çizgi olan sesli harfler, iki ses olarak uzun bir şekilde telaffuz 
edilir. 
e – bey kelimesindeki gibi ey olarak, 
o – o ve u harflerinin yan yana gelerek ou olarak söylenmesidir. 
ai – a ve i kelime içinde yan yana geldiğinde ay olarak telaffuz edilir. 
c – Türkçedeki ç harfi gibi okunur. 
ḥ – mısranın sonuna geldiğinde bir önceki harf tekrar eder, ah=aha, ih=ihi. 
j – c olarak okunur.
ṛ – rica kelimesindeki ri olarak telaffuz edilir.
ṅ – İngiliz kelimesinde olduğu gibi n boğazdan söylenir. 
ñ,ṇ – kan kelimesindeki n sesi gibi dil ile diş arasında söylenir.
ś,ṣ – ş sesi ile aynıdır.

Sanskrit Telaffuz rehberi 
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Merhaba,

Hare Krsna!                         . . .

İkinci sayımızda sizlerle tekrar 
buluşmaktan çok mutluyuz. İlk 
sayımıza göstermiş olduğunuz 
ilgi bizi ikinci sayı için daha çok 
heyecanlandırdı ve bu heyecan her 
sayıda artarak devam edecek diye 
düşünüyoruz. 

Bu ay bhaktī-yogīler için spiritüel 
aktivitelerin en yoğun olduğu ay. 
Śrī Kṛṣṇa-Balarāma ve Śrīmatī 
Rādhārāṇī’nin belirişini kutluyor 
olacağız ve bu kutlamaların ne 
olduğu ile ilgili çok güzel bir yazı 
sizinle olacak. 

Halihazırda içinde bulunduğumuz 
salgın ile ilgili bize Āyurvedik, açıdan 
rehberlik edecek yazımızla kendi 

başımıza nasıl korunacağımıza dair 
çok faydalı bilgiler edineceğiz. 

Ve bu sayıda Ruh kavramı üzerine 
odaklanmak istedik. Ruhun doğası 
nedir sorusu üzerinde durduk ve 
Vedik açıdan bu sorunun peşine 
düştük. 

Mat üzerinde sayfamızda bu ay 
Aṣṭāṅga Sūrya Namaskāra B 
serisiyle devam ediyor olacağız. 
Ve bhaktī-yogīlerin bu ay neler 
yaptıklarına fotoğraflar eşliğinde 
göz atacağız. Ayrıca bu sayıda 
mutfağımızda sizi çok lezzetli 
tarifler karşılayacak.

Keyifli okumalar dileğiyle.
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Ağustos ayı bhakti-yogīler için çok 
özel bir anlam ifade eder çünkü vedik 
geleneği takip edenler için festivallerle 
doludur. Bu sene üç büyük festival bizi 
bekliyor: 

03 Ağustos
Balarāma Jayantī  
(Balarāma’nın beliriş günü)

12 Ağustos
Janmāṣṭamī (Kṛṣṇa’nın beliriş günü) 

13 Ağustos
Śrīla Prabhupāda’nın beliriş günü 



Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare 7

Janmāṣṭamī: Kṛṣṇa’nın Belirişi

Bhagavad-Gītā’nın 4. bölümü 9. 
kıtasında Kṛṣṇa, Arjuna’ya şöyle 
der:

janma karma ca me divyam 
evaṁ yo vetti tattvataḥ 

tyaktvā dehaṁ punar janma 
naiti mām eti so ’rjuna

“Benim belirişimin ve faaliyet-
lerimin aşkın doğasını bilen kişi, 
bedenini terk ettikten sonra bu 
maddi dünyada tekrar doğmaz ve 
ebedi yurduma ulaşır.” 

Tekrarlanan doğum ve ölüm zincirini 
kırabilir ve ebedi olan doğamıza geri 
dönebiliriz. Günümüzün modern 
medeniyetinin, bilim insanlarının ve 
politikacılarının ebediyet hakkında 
gerçek bir bilgisi olmadığını 
görüyoruz. Aslında biz, ruh canlar 
olarak ölümsüzüz. Her birimiz 
başlangıcı ve sonu olmayan şekilde 
var olan ebedi varlıklarız. 

Ölüm anında maddi bedenlerimiz 
son bulurken biz yeni bir beden alırız. 
Neredeyse dünyadaki tüm insanlar 
bu basit bilgiden mahrumdurlar. 
Biz canlı varlıklar, ruh canlar, 
Rab Kṛṣṇa’nın birer parçası ve 
bölümüyüz. Ebediyiz, bilgi doluyuz, 
mutluluk doluyuz ve Yüce olan ile 
ebedi bir ilişkimiz var. 

Kṛṣṇa, Śrī Brahmā-Saṁhitā’da 
şöyle tanımlanır:  

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ 
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ 

anādir ādir govindaḥ 
sarva-kāraṇa-kāraṇam

“Tüm sebeplerin sebebi, Yüce 
Yönetmen transandantal sureti 
ebediyet, bilgi ve coşku ile dolu olan 
Kṛṣṇa’dır.” [Brahmā-Saṁhitā 5.1]

Yine Özgün Bhagavad-Gītā 
dördüncü bölümde Arjuna, 
Kṛṣṇa’ya kendisinden milyonlarca 
yıl önce doğmuş olan Vivasvān’a 
nasıl talimat verdiğini sorduğunda 
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Janmāṣṭamī: Kṛṣṇa’nın Belirişi 

Kṛṣṇa’nın cevabı hem kendisinin 
hem de Arjuna’nın birçok doğum 
aldığı ama sadece kendisinin bütün 
bu yaşamları hatırladığı idi. Arjuna 
veya biz canlı varlıklar daha önceki 
yaşamlarımızı hatırlamayız. Birisi 
size dün aynı saatte tam olarak ne 
yaptığınızı sorsa net olarak cevap 
vermeniz güç olabilir. Ama yine de 
birçok kişi her şeyi bildiğini iddia 
eder. 

Biz içinde bulunduğumuz bedenler 
değiliz çünkü ruh canlarız ve 
beden bizim maddi örtümüzdür. 
Bununla birlikte Rab Kṛṣṇa’dan 
bahsettiğimizde bu dünyaya sac-
cid-ananda (ebedi, bilgi dolu, coşku 

dolu) bedeniyle 

indiğini biliyoruz. Kṛṣṇa ve bedeni 
birbirinden farklı değildir. 

Özgün Bhagavad-Gītā 9.11’de 
Kṛṣṇa şöyle der: 

avajānanti māṁ mūḍhā 
mānuṣīṁ tanum āśritam 
paraṁ bhāvam ajānanto 

mama bhūta-maheśvaram

“Ben insan suretinde dünyaya 
indiğim zaman ahmaklar alay 
ederler. Onlar transandantal doğamı, 
var olan her şeyin Yüce Efendisi 
olduğumu bilmezler.” 

Kṛṣṇa’nın belirişi, aktiviteleri 
ve gözden kayboluşu güneşin 
hareketlerine benzetilir. Güneş 
doğudan doğduğunda bir kişi 
güneşin doğduğunu düşünür. Benzer 
şekilde, güneş batıdan battığında 
da bir kimse güneşin öldüğünü 
düşünebilir. Fakat, biz gezegendeki 
kendi konumumuza göre güneşin 
doğduğunu ve battığını görsek de, 
o her zaman vardır. Rabbin keyif 
dolu meşgaleleri, benzer şekilde, 
biz her ne kadar göremesek de ebedi 
olarak devam eder. Tıpkı güneşin 
doğup batması gibi, Rab Kṛṣṇa da 
kendi arzusuyla adananlarına keyif 
vermek için bu dünyada belirir ve 
gözden kaybolur.  
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Janmāṣṭamī: Kṛṣṇa’nın Belirişi

Kṛṣṇa yeryüzüne indiğinde tek 
başına gelmez. Spiritüel dünyadaki 
tüm birliktelikleriyle birlikte iner. 
Bu dünyada birliktelikleriyle yaptığı 
faaliyetler ile bize spiritüel dünyanın 
nasıl olduğuna dair bir fikir vermek 
ister ve bizi kendi ebedi mekanına 
geri dönmemiz için cezbettiği 
söylenir. 

Rab Kṛṣṇa adananlarını korumak 
ve iblisleri yok etmek için elli asır 
önce dünya üzerinde belirmiştir. 
Rab Kṛṣṇa’nın belirişi ve dünya 
üzerindeki faaliyetlerini Vedik 
metinlerden Purāṇaların özü olarak 
kabul edilen Śrīmad-Bhāgavatam’ın 
onuncu kantosunda okuyabilirsiniz. 
ISKCON kurucu 

ācārya’sı olan Śrī Śrīmad A.C. 
Bhativedanta Svāmī Prabhupāda 
dünyadayken bu eşsiz eseri Sanskrit 
dilinden İngilizceye çevirmiş ve 
sonrasında da tüm dünya dillerine 
çevrilen bu eser günümüzde bhakti-
yoga pratiğini takip edenlerin en 
önemli çalışma kaynaklarından 
birisi olmuştur. Bu bilgileri guru-
paramparā denilen zincire dahil, 
yetkin bir otorite olan spiritüel 
öğretmenden duymamız gerekir. 

Salgın nedeniyle, bu festivalleri 
her sene ağustos ayında yaptığımız 
gibi Goranga Yoga Merkezi’nde 
hep beraber kutlama şansımız 
olmayacak; fakat, online platformda 
bhaktī-yogīler ve bu pratiğe sempati 
duyanlarla bir araya gelerek kutlama 
yapacağız. Festival kutlamalarında 
bize katılmak için Goranga Yoga 
Merkezi’nin sosyal medyadaki 

günlük duyurularını takip 
edebilirsiniz. 

Sevgilerimle,  
Nṛsiṃha Kṛṣṇa das

@gorangayogamerkezi 

@gorangayoga

(212) 234 36 33
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İnsanın en kadim problemlerinin 
belki de en başında geleni 
varoluşun kökeninin ne 

olduğudur. Bu soruya zamana, 
coğrafyaya ve koşullara göre farklı 
şekillerde cevaplar verilmeye 
çalışılmıştır. Geleneksel toplumlar 
canlı varlığın kökeninin yüce bir 
ilahtan kaynaklandığı konusunda 
hemen hemen hemfikirdirler. Bu 
ilah farklı kültürlerde farklı isimlerle 
adlandırılsa da, yegane yaratıcı 
olması niteliği değişmemiştir. 
Modern zamanla birlikte geleneksel 
anlayışın yerini maddeci bakış açısı 
almış, deneyle gözlemlenebilir 
olmayan tüm olgular dogma olarak 
kabul edilmiştir. Benzer durum 
ruh kavramı için de geçerlidir. 
Geleneksel toplum ruhu ilahi bir 

varlık olarak tanımlarken, modern 
düşünce onu mikroskopla aramaya 
devam etmektedir. Nörologlar 
ve ruhbilimciler bu konuda 
uzun yıllardır pek çok çalışma 
yapmalarına rağmen tatmin edici bir 
sonuca ulaşamamışlardır. 

Özgün Bhagavad-gītā (2.29) bu 
konuda şöyle der: “Bazıları ruha 
hayretler içinde bakar, bazıları 
onu hayret verici olarak betimler 
ve bazıları onun hakkında birçok 
şey duymuş olmasına rağmen onu 
anlayamaz.” 

Vedik metinlerin önemli parçası 
ve insanlık tarihinin en kadim 
metinleri olan Upaniṣadlar ruh 
üzerine pek çok tanımlama yapar. 

Ruhun
Doğası
Üzerine
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Ruhun Doğası Üzerine

Ruhun yapısıyla ilgili Śvetāśvatara 
Upaniṣad’da (5.9) şöyle söylenir: 
“Bir saçın uç noktası yüz parçaya 
bölündüğünde ve yine bu parçaların 
her biri yüz parçaya ayrıldığında, bu 
parçaların her biri ruhun boyutunun 
ölçümüdür.”

Mundaka Upaniṣad'da ise ruh 
kavramı şu şekilde açıklanmaktadır: 
"Ruh atom boyutundadır ve 
mükemmel zeka ile algılanabilir. Bu 
atomik ruh beş çeşit havada yüzer 
[prāṇa, apāna, vyāna, samāna ve 
udāna] kalbin içinde bulunur ve 
etkisini her yere yayar. Ruh beş 
çeşit maddi havanın kirlenmesinden 
arıtıldığında manevi etkisi ortaya 
çıkar. " (Mund. 3.1.9) 

Vedalarda bunun gibi ruhun 
doğasını ve yapısını tasvir eden pek 
çok betimleme vardır.

Ayrıca vedik metinler bedenden 
bahsederken onun sekiz unsurdan 
oluştuğu söyler. Vedalara göre ateş, 
hava, toprak, su ve eter olmak üzere 
beş kaba; zihin, zeka ve sahte benlik 
olarak üç ince unsur maddi bedeni 
oluşturur. 

Modern bilim günümüzde bu 
unsurları belli bir dereceye kadar 
anlamlandırabilse de, bilinç ya da 
ruhun doğası üzerine pek az şey 
söyleyebilmektedir. 

En son yapılan bazı araştırmalarla 
bilinç ile bedenin özdeş olmadığı, 
beden öldüğünde bilincin var olmaya 
devam ettiği gözlemlenmiştir. 
Gene bu kutsal metinlerde ruhun 
varlığının göstergesi olarak bilincin 
varlığı vurgulanır. Śrīla Prabhupāda, 
Özgün Bhagavad-gītā 2. bölüm 
17. kıtanın açıklamasında şöyle 
söyler: “...Bu nedenle, bireysel ruh 
parçacığı, maddi atomlardan daha 
küçük bir ruhsal atomdur ve bu 
atomlar sayısızdır. Bu çok küçük 
ruhsal kıvılcım, maddi bedenin 
temel prensibidir ve böyle bir ruhsal 
kıvılcımın etkisi, tıpkı ilacın etken 
maddesinin vücuda yayılması gibi 
tüm vücuda yayılır. Ruhun bu akışı 
vücudun her yerinde bilinç olarak 
hissedilir ve bu, ruhun varlığının 
kanıtıdır. Sıradan bir kişi, maddi 
bedenden bilinci çıkarınca geriye ölü 
bir beden kaldığını anlayabilir ve bu 
bilinç vücutta hiçbir maddi yöntem 
aracılığıyla canlandırılamaz. Bu 
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Ruhun Doğası Üzerine 

nedenle, bilinç herhangi bir miktarda 
maddi kombinasyondan değil, 
ruhtan kaynaklanır... Herkes neyin 
tüm vücuda yayıldığını anlayabilir: 
Bu, bilinçtir. Herkes kısmen ya da 
bir bütün olarak bedenin acılarının 
ve zevklerinin farkındadır. Bilincin 
bu şekilde yayılması kişinin kendi 
bedeni ile sınırlıdır. Bir bedenin 
acıları ve zevkleri diğeri tarafından 
bilinmemektedir. Bu nedenle, her 
beden tek bir ruhun somutlaşmış 
halidir ve ruhun varlığının belirtisi 
bireysel bilinç olarak algılanır.”

Kadim kutsal metinler Kṛṣṇa’nın 
üç temel enerjisi olduğunu söyler. 
Bu enerjiler içsel, dışsal ve marjinal 
olarak, diğer bir deyişle ruhsal, 
maddi ve kimi zaman ruhsal kimi 
zaman ise maddi olanın etkisine 
giren şeklinde sınıflandırılır. Ruhsal 

dünya içsel, maddi dünya dışsal 
enerjinin tezahürüdür. Jīva olarak 
adlandırılan bireysel ruh ise kimi 
zaman ruhsal, kimi zamansa maddi 
enerjinin etkisi altında kalabilmesi 
nedeniyle Kṛṣṇa’nın marjinal enerjisi 
olarak sınıflandırılır. Canlı varlık 
maddi aleme geldiğinde ve maddi 
bilinçte hareket ettiğinde gerçek 
konumunu unutur. Nitelik olarak 
Yüce Olan ile aynı olsa da nicelik 
olarak kıyaslanamayacak kadar 
O’ndan küçüktür ve O’nun ayrılmaz 
bir parçasıdır.

Maddi alemde bu pozisyonunu 
unutarak bir bedenden diğerine 
gezen canlı varlık, ruhun 
doğasından bihaber pek çok yaşam 
sürer.   

Özgün Bhagavad-gītā’da (2.20) ruhun 
doğası ile ilgili önemli bir başka 
bilgi daha verilir: “Ruh için hiçbir 
zaman ne doğum vardır ne de ölüm. 
O var edilmemiştir, var edilmez ve 
var edilmeyecektir. O doğmamıştır, 
ebedidir, hep var olandır ve kadimdir.  
Vücut öldüğü zaman ruh ölmez.”

Gene Özgün Bhagavad-gītā’da 
(2.16) bu konuyla ilgili şöyle bir 
açıklama yapılır: “Hakikati gören 
kişiler, varolmayanın (maddi 
vücudun) dayanıklı olmadığı ve 
ebedi olanın (ruhun) değişime 
uğramadığı sonucuna varmışlardır. 
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Ruhun Doğası Üzerine

Bu sonuca, her ikisinin de doğasını 
inceleyerek ulaşmışlardır.” 

Ruha verilen bir diğer isim de ātma’dır 
ve yukarıda bahsedildiği gibi canlı 
varlığın kalbinde ikamet eder. Ve yine 
canlı varlığın kalbinde Paramātmā 
olarak adlandırılan bir ruhun daha 
olduğu söylenir. Para yüce anlamına 
gelir. Yani Paramātmā, Yüce Ruh 
demektir. Şöyle bir benzetmeyle, bu 
iki ruhun konumu açıklanır: Canlı 
varlığın kalbinde bir ağaç vardır ve 
bu ağaçta iki kuş bulunur. Kuşlardan 
biri sürekli ağacın dallarında yetişen 
meyveleri yemekle meşguldür. 
Diğeri ise herhangi bir eylemde 
bulunmaz ve meyveleri yiyen kuşu 
izler. Meyveleri yemekle meşgul 
olan bireysel ruh, gözlemci ise Yüce 
Ruhtur. Bizler bu dünyada maddi 
beden içerisinde yalnızca maddi 

keyif alma telaşı içerisindeyiz. 
Fakat ruhumuzu ve onun tabiatını 
unuttuğumuzdan, onu gerçek ve 
kalıcı bir şekilde nasıl doyurup tatmin 
edebileceğimizi bilemeyiz.   

Tüm bu betimlemeler ruhun doğası 
üzerine derin bir tefekkürü gerekli 
kılıyor. Vedānta Sūtralar’ın ilk kıtası, 
“Athāto brahma jijñāsā” ile başlar; 
yani, “Şimdi brahman hakkında 
düşünme zamanı,” der.

İnsan bedenine girmiş canlı varlık 
her yere yayılan ruhun doğası 
üzerine düşünmekle yükümlüdür. 

Ancak bu şekilde kişinin gerçek 
tabiatını anlaması ve ona yaklaşması 
mümkün olabilir. Ve yalnızca bu 
yakınlaşma bize gerçek mutluluğu 
tatma şansını verebilir.
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Āyurvedik Açıdan
     Korona Salgını ve 
Bağışıklığın Güçlendirilmesi

Āyurvedik Açıdan
     Korona Salgını ve 
Bağışıklığın Güçlendirilmesi

Āyurvedanın klasik metinlerinden 
birisi olan Charaka Saṃhitā’da 
salgın konusuna ayrılmış Jānapada 
Dhvaṃsi Vyādhi isimli bir bölüm 
bulunur. Jānapada “tüm ülke”, 
dhvaṃsi ise “etkilendiği” anlamına 
gelir.  Bu bölümde tüm ülkeyi etkisi 
altına alan salgın hastalıklardan 
bahsedilir. Charaka, bu bölümde 
böyle bir salgın durumunun evde 
kalmak için harika bir fırsat 
yarattığını söyler.

“Evde Kal” bizim için de korona 
virüsünün tüm dünyayı etkisi altına 
almasıyla sıkça duyduğumuz ve 
tekrar ettiğimiz bir ifade ya da 
kullandığımız bir hashtag haline 

geldi. Bu dönemde evde her 
zamankinden daha çok zaman 
geçirdik. Şimdi hayatlarımızın yeni 
normale döndüğü bir dönemdeyiz 
ve daha çok dışarı çıkmaya başladık. 
Dışarı çıkmaya başladığımızda ise 
vaka sayılarının hızlıca arttığına 
tanık olduk. Bunun ikinci dalgaya 
neden olabileceği ve yaz sonunda 
tekrar bir karantina dönemine 
girebileceğimiz konuşuluyor. Yeni 
normalde hayatımıza bazı yeni 
kurallar girdi ama aslında bu kadim 
metinlere baktığımızda salgınların 
kendi kuralları olduğunu, bunların 
yeni olmadığını ve ne kadar evrensel 
olduğunu görüyoruz.
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Bu kuralları az çok hepimiz 
biliyoruz ama bu kurallara bakış 
açımız birbirinden çok farklı 
olabiliyor. Ācārya Charaka burada 
bize bunun bir fırsat yarattığını 
söyleyerek aslında sağlıklı olmak 
için ihtiyacımız olan bakış açısını 
sunuyor. 

Her salgın ya da hastalık bir 
dengesizliğin sonucunda ortaya 
çıkıyor ve bize bu dengesizliğe neyin 
neden olduğunu ve dengeyi tekrar 
nasıl kurabileceğimizi anlamak, 
değişmek ve değiştirmek için bir 
fırsat sunuyor. 

Yeni normal sadece eski hayatlarımızı 
devam ettirme çabasından ibaret 
olduğunda ve bunu bir değişim fırsatı 
olarak değerlendiremediğimizde ise 
yine aynı problemlerle karşı karşıya 
kalacağız. Çünkü, Einstein’ın 
söylediği gibi, aynı şeyleri 
yaparak farklı bir sonuca ulaşmayı 
bekleyemeyiz.

Charaka Saṃhitā’nın 
Vimāna Sthāna’sının 
üçüncü bölümünde 

“Jānapadodhvaṃsaniya 
adhyāya”, yani salgınlara 
dair āyurvedik bakış açısı 

anlatılmaktadır. Bir salgına neden 
olan temel faktörler vāyu (hava), jala 
(su), deśa ( toprak) ve kāla (zaman) 
olarak sıralanır. Havanın, suyun 
ve toprağın dengesinin bozulması 
onların kirlenmesi anlamına 
gelir. Zaman faktörü ise, mevsim 
normallerinin dışına çıkılmasıdır.

Ve āyurvedik metinlerde tüm 
hastalıkların nedenine baktığımızda 
prajñāpāradha kavramının, yani 
erdemli olmayan bir hayat yaşamanın 
(diğer bir deyişle, adharma’nın), 
asıl kök nedeni oluşturduğunu 
görüyoruz. Erdemli olmayan bir 
hayat kavramı burada insanların 
arzularının kontrol edilemez bir hale 
gelişi ve maddi zevk için açgözlü 
hale gelmiş olmaları anlamındadır. 
Bu arzular doğanın aşırı bir şekilde 
sömürülmesine ve kendini çeşitli 
doğal felaketler ya da salgınlar 
şeklinde gösteren iklim değişikliğine 
neden olmaktadır.
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Korona virüsünün ortaya çıktığı 
Wuhan’da kasım ayında sıcaklık 
mevsim normallerinin dışına 
çıkarak 27 dereceye kadar 
yükselmişti ve 1 ila 16 Kasım 
2019 arasındaki dönemde gün 
içinde sıcaklık hep 20 derecenin 
üstünde kalmıştı. Sonrasındaysa, 
24 kasım tarihinden itibaren hava 
birden soğuyarak ve nem oranı da 
birden artarak kasım sonuna kadar 
bu şekilde kaldı. Bu normal dışı 
durum, kış mevsiminde aslında 
bir bahar havası yaşanmasına 
neden olmuştu. Vücudun artan iç 
ısısı birden sıcaklığın düşmesiyle 
ve nemin aşırı artışıyla vücuttan 
atılamayıp vücutta kalınca 
insanları viral etkilere daha açık 
bir hale getirdi. Burada āyurvedik 
metinlerde bahsedilen kāla, 
yani mevsim faktörünün etkisini 
görüyoruz. Bu duruma kāla’nın 
mithyā yoga’sı, yani mevsim 
normallerinin dışına çıkılması 
deniyor.     

Āyurvedaya göre virüsler ya da 
bakteriler genel olarak bizi nasıl 
etkiliyorlar?

Āyurvedik metinlerde bu tür 
viral hastalıklara Agantuja Roga 
denmektedir. Ve tanımı; virüsler, 
bakteriler ya da doğal felaketler vs. 
gibi dışsal faktörlerin neden olduğu 
hastalıklardır. Bu dışsal etkenler 
bizim agni’mizi etkilerler ve doṣa 
dengemizin bozulmasına neden 
olurlar.

Agni’yi vücudumuzdaki dönüşümü 
sağlayan ısı gibi düşünebiliriz. Bu, 
midemizde yiyeceğin dönüşümünü 
sağlarken, doku düzeyinde ise yeni 
dokuların oluşumunu sağlar. Doṣa 
kavramını ise; boşluk, hava, ateş, su 
ve toprak elementlerinden ikisinin bir 
araya gelmesiyle oluşan yapılar ve 
bu elementlerin özelliklerini taşıyan 
niteliklerimiz gibi düşünebiliriz. 
Her bir kişide bu elementler belli bir 
oranda bulunarak kişinin kendine 
özgü olan fiziksel ve zihinsel yapısını 
oluştururlar. Herkesin kendi beden 
tipine özgü bir doşa dengesi bulunur 
ve bu denge kişinin sağlıklı olmasını 
sağlar.
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Āyurvedik Açıdan Korona Salgını ve Bağışıklığın Güçlendirilmesi

Agni’miz etkilendiğinde vücudumuzda 
dokuların oluşumu da etkilenir ve 
vücut dengesini yitirir. Dokularımızın 
dönüşümü anlamına gelen dhātu 
pariṇāma süreci etkilendiğinde, ojas 
denilen yaşam gücümüz de bundan 
etkilenir. Ve ojas dengesini yitirdiğinde, 
Vyādhi Kṣamatva denilen bağışıklık 
gücümüz de azalır. Bu nedenle, belli 
mevsimlerde bağışıklık gücümüzün 
azalmasıyla birlikte viral hastalıklara 
daha çok yakalandığımızı görürüz. 
Aynı şekilde mevsim normallerinin 
dışında bir hava koşulunun oluşması 
ya da bizim mevsimsel kuralları 
takip etmememiz de bağışıklığımızın 
azalmasına neden olur. 
Korona ateşi, içsel nedenlerden 
kaynaklanan endojen denilen türde 
bir ateş hastalığı değildir, dışsal 
faktörlerden kaynaklanmaktadır. 
Mevsimsel açıdan doğru bir 
beslenmeyi ve yaşam tarzını takip 
etmediğimizde, virüsün büyümesi 
için ona ideal bir ortam sunmuş 
oluyoruz. Bağışıklığımızın bu 
şekilde azalması sonucu bu hastalığa 
yakalanabiliyoruz. 

Āyurvedaya göre bağışıklığımız 
etkileyen üç faktör bulunur; sahajā 
denilen kalıtsal faktörler, kālajā 
denilen mevsimsel ve yaşa bağlı 
olan faktörler ve yukthikṛta denilen 
sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzı.

Bu faktörler içinde ilk ikisini 
değiştirme şansımız olmayabilir 
ama beslenmemizi ve yaşam 
tarzımızı belli āyurvedik ilkelere 
göre belirleyerek bağışıklığımızı 
güçlendirebiliriz. Sonraki 
yazılarımızda bu ilkeleri ve 
tavsiyeleri sizlerle paylaşacağız.  

• AVP enstitüsünün Hintli Āyurvedik 
doktorlarıyla bireysel konsültasyonlar 

• Āyurveda üzerine uluslararası 
geçerliliği olan sertifikalı başlangıç 
seviyesinde ve ileri düzeyde eğitimler

• Āyurvedik terapiler 

• Āyurvedik takviyeler ve kozmetik 
ürünleri

Telefon: (212) 234 36 33
Randevu: (507) 363 89 01
Büyükdere Cad., Naci Kasım Sok. No:6B 
Mecidiyeköy İSTANBUL
info@gorangayoga.com
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konu başlığı 

Sūrya Namaskāra B, A’ya kıyasla 
kalçaları ve sırtı daha çok açar ve 
kolları daha çok güçlendirir. 

Aṣṭāṅga-yoga’da Sūrya Namaskāra, 
āsana’lara geçmeden önce 5 tur 
A ve 3-5 tur B olarak ısınma 
ve pratiğe başlangıç amaçlı 
kullanılır. (Sūrya Namaskāra A’ya 
bir önceki sayıda göz atmıştık.)

Kişide āsana sıralaması bilgisi 
yoksa veya zamanı kısıtlıysa önce 
istenilen sayıda Sūrya Namaskāra 
A, sonrasında istenilen sayıda B 
yapılabilir. Sabah saatlerinde karın 
boşken pratik edilmesi tavsiye edilir. 
Şimdi isterseniz Sūrya Namaskāra 
B’yi yakından inceleyelim.

Enerjinin Kaynağına Selam:
Sūrya Namaskāra

Mat Üzerinde: 

Sūrya Namaskāra vücudu ısıtan, 
kan akışını arttırarak önemli 
organlara daha çok kan gitmesini 
sağlayan, ter oluşturarak 
arınma sürecini başlatan, basit 
ve güvenli poz serileridir. Sesli 
nefes tekniğinin hareketle 
uyumlu hale getirilmesi ise 
zihin için meditatif bir alan 
yaratır. Düzenli ve doğru bir 
şekilde Sūrya Namaskāra pratiği 
yapmak postür üzerinde olumlu 
etkilere sahiptir ve aynı zamanda 
günü daha enerjik geçirmemizi 
sağlar. Birçok yararına ek 
olarak, sabah yapılan Sūrya 
Namaskāra, gece boyunca 
hareketsiz kalmış bedendeki 
kısalmış kasların sağlıklı 
uzunluklarına dönmesini sağlar.
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konu başlığı Aṣṭāṅga Yoga Sūrya Namaskāra B
[Aṣṭau: sekiz; aṅga: uzuv, kol; Sūrya: Güneş; Namaskāra: Selamlama]

Samastitiḥ
(Sama: Eşit, düz; Sthiti: Yerinde, hâl):

Ayak başparmakları ve topuklar 
birleşik, eller gövdenin yanında, 
nāsāgra-dṛṣṭi:, burnun ucuna bak. 

Ekaṁ (bir): 

Nefes alırken* dizleri bük ve 
birbirine hafifçe bastır, kalçayı alçalt, 
kolları düz bir şekilde yükselterek 
elleri yukarıda birleştir, aṅguṣṭha-
madhya-dṛṣṭi veya aṅguṣṭhāgra-
dṛṣṭi, el baş parmaklarına veya el baş 
parmaklarının uçlarına bak.

Dve (iki):

Nefes verirken öne doğru eğil, avuç 
içlerini açarak ayakların yanına 
yerleştir, başı indir, gerekirse dizleri 
bük, nāsāgra-dṛṣṭi, burnun ucuna bak.
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Enerjinin Kaynağına Selam: Sūrya Namaskāra

Trīṇi (üç):

Nefes alırken elleri yere 
bastırmaya devam et, kolları 
düzelt, başı kaldır, göğsü aç, 
gerekirse dizleri bük, bhru-
madhya-dṛṣṭi*, kaşların arasına 
bak.

Catvāri (dört):

Nefes verirken ayakları yaklaşık 
15 cm aralıkla konumlanacak 
şekilde geriye götür, omuzlar 
ve eller üst üste olacak şekilde 
hizalan, bedeni alçalt, dirsekleri 
bedene yakın tut, gerekirse 
dizleri büküp yere koyarak 
yerden destek al, nāsāgra-dṛṣṭi, 
burnun ucuna bak.

Pañca (beş):

Nefes alırken bedeni kolların 
arasından öne doğru ilerlet, 
ayakların üstünü yere yerleştir, 
kolları düzelt, geriye eğil, 
omuzları geriye al, gerekirse 
dizleri büküp yere koyarak 
yerden destek al ve dirsekleri 
bük, bhru-madhya-dṛṣṭi*: Kaş-
ların arasına bak.



Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare 21

Enerjinin Kaynağına Selam: Sūrya Namaskāra

Ṣaṭ (altı):

Nefes verirken kalçayı kaldır, 
ayak tabanlarını yere yerleştir, 
omuzları kulaklardan uzak tut, 
çeneyi göğse yaklaştır, gerekirse 
dizleri bük, nābhi-cakra-dṛṣṭi, 
karna bak.

Sapta (yedi):

Nefes alırken sol ayağı 85-90 
derece dışarı çevir (gerekirse 
daha az çevir) ve ayak tabanını 
tamamen yere bastır, sağ ayağı 
iki elin arasına yerleştir, sağ dizi 
90 derece bük (gerekirse daha az 
bük), kolları yükselterek elleri 
yukarıda birleştir, ūrdhva-dṛṣṭi 
veya antara-dṛṣṭi, yukarı bak.

Aṣṭau (sekiz):

Nefes verirken elleri yere 
yerleştir, sağ ayağı geri götür, 
sol ayağı düzelt, omuzlar ve 
eller üst üste olacak şekilde 
hizalan, bedeni alçalt, dirsekleri 
bedene yakın tut, gerekirse 
dizleri büküp yere koyarak 
yerden destek al, nāsāgra-dṛṣṭi, 
burnun ucuna bak.
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Enerjinin Kaynağına Selam: Sūrya Namaskāra 

Nava (dokuz):

Nefes alırken bedeni kolların 
arasından öne doğru ilerlet, 
ayakların üstünü yere yerleştir, 
kolları düzelt, geriye eğil, 
omuzları geriye al, gerekirse 
dizleri büküp yere koyarak 
yerden destek al ve dirsekleri 
bük, bhru-madhya-dṛṣṭi*, kaş-
ların arasına bak.

Daśa (on):

Nefes verirken kalçayı kaldır, 
ayak tabanlarını yere yerleştir, 
omuzları kulaklardan uzak 
tut, çeneyi göğse yaklaştır, 
gerekirse dizleri bük, nābhi-
cakra-dṛṣṭi, karna bak.

Ekādaśa (on bir):

Nefes alırken sağ ayağı 85-90 
derece dışarı çevir (gerekirse 
daha az çevir) ve ayak tabanını 
tamamen yere bastır, sol ayağı 
iki elin arasına yerleştir, sol dizi 
90 derece bük (gerekirse daha 
az bük), kolları yükselterek 
elleri yukarıda birleştir, 
ūrdhva-dṛṣṭi veya antara-dṛṣṭi, 
yukarı bak.
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Enerjinin Kaynağına Selam: Sūrya Namaskāra 

Dvādaśa (on iki):

Nefes verirken elleri  yere 
yerleştir, sol ayağı geri götür, 
sağ ayağı düzelt, omuzlar ve 
eller üst üste olacak şekilde 
hizalan, bedeni alçalt, dirsekleri 
bedene yakın tut, gerekirse 
dizleri büküp yere koyarak 
yerden destek al, nāsāgra-
dṛṣṭi, burnun ucuna bak.

Trayodaśa (on üç): 

Nefes alırken bedeni kolların 
arasından öne doğru ilerlet, 
ayakların üstünü yere yerleştir, 
kolları düzelt, geriye eğil, 
omuzları geriye al, gerekirse 
dizleri büküp yere koyarak 
yerden destek al ve dirsekleri 
bük, bhru-madhya-dṛṣṭi*, kaş-
ların arasına bak.

Caturdaśa (on dört):

Nefes verirken kalçayı kaldır, 
ayak tabanlarını yere yerleştir, 
omuzları kulaklardan uzak 
tut, çeneyi göğse yaklaştır, 
gerekirse dizleri bük, 5 nefes 
boyunca burada kal, nābhi-
cakra-dṛṣṭi, karna bak.
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Enerjinin Kaynağına Selam: Sūrya Namaskāra

Pañcadaśa (on beş):

Nefes alırken ayakları ellerin arasına 
eski konumuna getir, elleri yere 
bastır, göğsü aç, başı kaldır, gerekirse 
dizleri bük, bhru-madhya-dṛṣṭi* 
kaşların arasına bak.

Saptadaśa (on yedi):

Nefes alırken başı kaldır, gövdeyi 
yükselt, dizleri bük ve birbirine 
hafifçe bastır, kalçayı alçalt,  kolları 
düz bir şekilde yükselterek elleri 
yukarıda birleştir, aṅguṣṭha-
madhya-dṛṣṭi veya aṅguṣṭhāgra-
dṛṣṭi, el baş parmaklarına veya el baş 
parmaklarının uçlarına bak.

Ṣoḍaśa (on altı):

Nefes verirken öne doğru eğil, 
başı indir, gerekirse dizleri bük, 
nāsāgra-dṛṣṭi, burnun ucuna 
bak.
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Enerjinin Kaynağına Selam: Sūrya Namaskāra 

Samastitiḥ:

Nefes verirken bacakları düzleştir, 
elleri gövdenin yanına yerleştir, 
nāsāgra-dṛṣṭi, burnun ucuna bak.

*Tüm nefes alışlar ve verişler 
burundan olacak şekilde ve boğazı 
daraltarak çıkardığımız bir sesle birlikte 
uygulanır. Bu sesli nefes tekniği Ujjāyī 
Prāṇāyāma’daki sese benzer.

*Eğer zorlanılırsa bhru-madhya-dṛṣṭi 
yerine nāsāgra-dṛṣṭi uygulanabilir.

• Online ortamda ve stüdyoda 
yoga ve meditasyon dersleri
• Vedik Felsefe dersleri (ücretsiz) 
• Sağlıklı Āyurvedik vejetaryen/
vegan Hint yemekleri
• Āyurveda programları ve 
danışmanlığı
• Hindistan’ dan çeşitli ürünlerin 
bulunduğu Goranga Dükkan
• BBT yayınevimizin Vedik 
literatür yayınları 

Gelin ve Mutlu Olun!

Goranga Yoga Merkezi
Büyükdere cad., Naci Kasım sok. 6B 
Mecidiyeköy İstanbul
Telefon: (212) 234 36 33
E-posta: info@gorangayoga.com
www.gorangayoga.com
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konu başlığı Śrīla Prabhupāda Konuşuyor: 

Tanrı’nın Yüce Şahsı Kṛṣṇa, 
Kendisini kıskanan pek çok ahmak 
olacağını çok iyi biliyor. Aslında 
herkes deniyor... Bhagavad-
gītā çok popüler ve derin bir 
bilgi kitabı olduğundan, herkes 
Kṛṣṇa’yı çıkararak Bhagavad-
gītā aracılığıyla kendi teorisini 
kanıtlamaya çalışıyor. Bu devam 
ediyor… Atapaskāya. Aslında… 
feragat, kefaret yönteminden 

geçmeyen biri Bhagavad-gītā 
üzerine ne anlayabilir? Bu bir 
yemek sohbeti değil. İnsanlar bunu 
bir yemek sohbeti olarak düşünüyor. 
Sözde alimlerce… Bu mümkün 
değil. Tıpkı, bir brāhmaṇa, nitelikli 
bir brāhmaṇa olmadıkça kişinin 
Vedalara dokunmaması gerektiğinin 
söylenmesi gibi. Çünkü bu kişi ne 
anlayabilir ki?

 idaṁ te nātapaskāya 
nābhaktāya kadācana 

na cāśuśrūṣave vācyaṁ 
na ca māṁ yo ‘bhyasūyati 

[Bg. 18.67]

Kṛṣṇa, “Bu gizli bilgi, ciddi 
olmayan, adanan olmayan 
veya adanma hizmeti 
vermeyenlere ya da Beni 
kıskananlara açıklanamaz,” 
der.

"Bu hayat tapasya içindir"
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Bu hayat tapasya içindir

?
Bir kişi brahmanik niteliklere; 
yani, doğruluk, temizlik, duyuları 
kontrol etme, zihni kontrol etme, 
basitlik, hoşgörü, Vedik bilgi 
ile dolu olma, yaşamda pratik 
uygulama ve Vedalara tam inanca 
ulaşmadıkça... Bunlar brahmanik 
niteliklerdir. Bir kişi brahmanik 
niteliklere ulaşmadıkça, Vedalarla 
ilgili ne anlayabilir?

Mesele Max Mueller’ın Veda’yı 
tercüme etmesi değil. Bunların hepsi 
saçmalık. Max Mueller Bhagavad…, 
Vedalar’dan ne anlayacak? Bunlar, 
A-B-C-D’de ileri konu değildir. Hayır. 
Bunlar transandantal konulardır. Tat. 
Oṁ tat sat. Bir kişi ileri seviyede 
olmadıkça... Her şey... Tıpkı sıradan 
hayatımızda olduğu gibi, kişi mezun 
olmadıkça hukuk fakültesine giremez.

Yani bu, yasak değil. Hukuk 
fakültesi herkese açıktır. Ancak 
kişinin, fakülteye girebilmek 
için uygun niteliklere sahip 
olması gerekir. Benzer şekilde, 
transandantal konulara girmek 
için de uygun niteliklere sahip 
olunmalıdır. Herkes bunu yapamaz.  
Śūdralar, śūdra niteliklerine sahip 
olanlar Vedaları nasıl anlayabilirler? 
Mümkün değil. Bu nedenle Kṛṣṇa 
bunların çoğunlukla kirlenmiş 
kişiler olduklarını bilir. Bu nedenle 
dedi ki, idaṁe na atapaskāya. 
Onlar maddi niteliklerle çok fazla 
kirlenmiş olanlar, üç nitelik; yani, 
sattva-guṇa, rajo-guṇa, tamo-
guṇa... Yani genellikle insanlar 
tamo-guṇa ve rajo-guṇa ile 
kirlenmiş olurlar. Günümüzde, 
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Bu hayat tapasya içindir

!
sattva-guṇa’da, brahmanik nitelikte 
birini neredeyse hiç bulamayız.

Śāstra diyor ki, kalau śūdra-
sambhavaḥ: “Bu çağda, Kali-
yuga’da, çoğunlukla insanlar 
śūdra’dır.”

Niteliğe göre brāhmaṇa yok, 
kṣatriya yok, vaiśya yok. Zorla, 
“Ben brāhmaṇa’yım; çünkü bir 
brāhmaṇa’nın oğluyum, ben 
brāhmaṇa’yım,” diyebilirsiniz. 
Bunu söyleyebilirsiniz, ama bu 
yeterli değil. Bir kişi, “Babam 
yüksek mahkeme yargıcıdır; 
bu nedenle, ben de bir yüksek 
mahkeme yargıcıyım,” diyorsa, bu 
çok hoş bir fikir midir?  Kişi, yüksek 
mahkeme yargıcının oğlu olsa 
bile, yüksek mahkeme yargıcının 
niteliklerine ulaşmalıdır... Yani, 
burada Kṛṣṇa diyor ki idaṁ te na 
atapaskāya na abhaktāya. Abhakta, 
ahmak insanlar Bhagavad-gītā’dan 
bir şey anlamazlar.  Nābhaktāya.  
Başlangıçta Kṛṣṇa, Arjuna’yı 
Bhagavad-gītā’yı konuşmadan önce 
seçti çünkü... dedi ki, bhakto ‘si 
priyo’ si me rahasyam etad uttamam 
[Bg. 4.3]: “Bhagavad-gītā’nın 
gizemi, bu çok transandantal bir 
konudur. Bu nedenle, seninle 
konuşacağım.” “Neden? Neden 
beni seçiyorsun? Ben bir Vedāntist 
değilim. Ben sannyāsī değilim. 

Ben sıradan bir gṛhastha’yım. Ben 
bir askerim, savaşan bir adamım. 
Neden beni seçiyorsun?” Bhakto ‘si: 
“Çünkü sen Benim adananımsın.”

Kimse Bhagavad-gītā’yı Kṛṣṇa’ 
nın adananı olmadığı sürece 
anlayamaz. Bu, üzerine yorum, 
spekülasyon yapabileceğin 
ahmakça bir şey değildir. Hayır, 
böyle şeylere izin verilmez. 
Kesinlikle. Bu nedenle Bhagavad-
gītā’yı olduğu gibi, herhangi 
bir yanlış yorumlama olmadan 
sunuyoruz. Önemi budur ....

Yani bu bir uyarı. Çünkü sıradan 
insanlar, sadece bozarlar. Bhagavad-
gītā’nın amacının ne olduğunu 
bilmezler. Basitçe, Bhagavad-
gītā’da, Tanrı, Tanrı’nın Yüce Şahsı 
her şeyin kaynağıdır, biz de Tanrı’nın 
ayrılmaz parçasıyız ve işimiz 
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Bu hayat tapasya içindir

Tanrı’ya hizmet etmektir. Hepsi bu. 
Bunu anlamanın neresi zor?  Tıpkı 
bu parmağın vücudumun ayrılmaz 
bir parçası olması gibi. Parmağımın 
işi emirlerimi yerine getirmektir. 
Parmağıma şöyle derim, “Lütfen 
buraya gel,” “Evet, hazırım.” 
“Buraya gel.” “Evet, hazırım.” ... 
Dolayısıyla bu felsefe sıradan bir kişi 
tarafından anlaşılamaz. Bu yüzden 
Kṛṣṇa şöyle dedi; na atapaskāya. 
Tapasya. Bu hayat tapasya içindir, 
domuzlar ve köpekler gibi bir hayat 
sürmek için değil. Bu, insan hayatı 
değil. Bu, domuzların ve köpeklerin 
hayatıdır…  Bu yüzden, Kṛṣṇa uyardı. 
Peki tapasya’nın sonucu nedir? 
Bhakta, adanan olmak. Bahūnāṁ 
janmanām ante jñānavān māṁ 
prapadyate [Bg. 7.19]. Gerçekten 
feragat ve kefaret uygulayan bir kişi 
için sonuç, Tanrı’nın Yüce Şahsı’na 
teslim olmaktır. Bu bhakta’dır ...

Yani tapasya’dan sonra kişi bhakta 
olur. Ve bhakta olur olmaz, hayattan 
zevk alır. Hayattan zevk alır. Bu 
doğal bir aşama. Bu mukti’dir.
Hitvā anyathā-rūpam. Muktir hitvā 
anyathā-rūpam. Anyathā-rūpam, 
Tanrı’nın otoritesine meydan okumak 
anlamına gelir. Bu anyath-rūpam.... 
Yapısal pozisyon nedir?  Yapısal 
pozisyon hizmet etmektir. Tıpkı 
vücudumun ayrılmaz bir parçası olan 
bu parmağın da vücuda hizmet etmesi 
gibidir. Parmak reddedip “Hayır, 
ben Tanrı’yım. Sana neden hizmet 
edeyim ki?” derse bu, anyathā-
rūpam olur. Yani, mukti anyathā-
rūpamdan, vazgeçmek demektir. 
Ve bu, Kṛṣṇa’nın talimatıdır. Sarva-
dharmān parityajya mām ekaṁ 
śaraṇaṁ vraja [Bg. 18.66]: “Din 
adına o kadar çok ahmaklık ürettin 
ki, bu saçmalıktan vazgeç. Sadece 
Bana teslim ol.” İstenen şey bu...
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konu başlığı Bhakti Mutfağı:

Namaste,

Geçen ay sattvik beslenme ile 
ilgili kısa bir giriş yaparak Bhakti 
Mutfağı köşemizi başlattık. Ve şimdi 
uygulayabileceğimiz basit pratiklerle 
bunları deneyimleme zamanı. 

Hindistan’ın pek çok bölgesinde 
yapılan, yapımı oldukça basit ve 
lezzetli bir tarifle başlamak istedim. 
Paratha kahvaltılarınız için mayalı 
ekmek ve türevlerine karşı daha 
sağlıklı bir alternatif olabilir. 
Özellikle taze ve sıcak servis edildiği 
için de oldukça iştah açıcı olduğunu 
söyleyebiliriz.

Hamur ile uğraşmak pek çok kişiye zor 
görünebilir. Ama endişelenmeyin; bu 
tarif çok küçük ölçülerle hazırlandığı 

için yeni başlayanlar tereddüt 
etmeden kolları sıvayabilirler.

Çatniler, Hint mutfağının 
en bilinen ve en sevilen 
lezzetlerindendir. Bazı 
sebzeler kullanılsa da genelde 
meyvelerden yapılır. İçinde acı, 
tatlı, ekşi, baharatlı gibi pek 
çok tadı bir arada barındıran, 
çok iyi bir iştah açıcı sostur. 
Denilir ki, “İyi bir çatni, yerken 
zorlanacağın kadar acı, ama 
karşı koyamayacağın kadar tatlı 
olmalıdır.’’
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konu başlığı Aloo Palak Paratha
Ispanaklı ve Patatesli Hint 
Gözlemesi

Bu tarif Türk mutfağındaki 
gözlemeyi andırsa da, hazırlama 
tekniğiyle hem daha pratik hem 
de oldukça lezzetli. Özellikle 
kahvaltıda ailenize ve sevdiklerinize 
yanında çatni, raita veya yoğurtla da 
sunabileceğiniz sağlıklı ve doyurucu 
bir çeşit olabilir. Bunun yanı sıra 
seyahatlerde ve öğle atıştırmalığı 
olarak da keyifle yenebilir.

1 kap= 250 ml

Hamur için:
1 kap un 
2 tatlı kaşığı zeytinyağı veya ghee 
1/4 tatlı kaşığı tuz
1/3 kap su

İç Harcı için:
1 kap soyulmuş doğranmış patates
1 kap oldukça ince doğranmış 
ıspanak
1/2 tatlı kaşığı kimyon tohumu
1/2 tatlı kaşığı mango tozu 
(opsiyonel)
1/2 tatlı kaşığı garam masala
1/2 tatlı kaşığı öğütülmüş kişniş
1/4 tatlı kaşığı zerdeçal 
1/4 tatlı kaşığı karabiber 
1/4 tatlı kaşığı tuz

Pişirmek için;
zeytinyağı veya ghee

Yapılışı

Unu, tuzu, 
yağı karıştırın ve yavaş yavaş 
suyu ekleyin. Hamuru kaşıkla 
biraz karıştırdıktan sonra elinizle 
yoğurmaya başlayın. Hamur 
toparlandıktan sonra yoğurma 
işlemine tezgahta devam ederseniz 
daha iyi sonuç alırsınız. Yaklaşık 
5 dakika sonra yumuşak, ele 
yapışmayan bir hamur olacaktır. 
Hamurun üstünü kapatıp en az 15 
dakika dinlendirin.

Doğranmış patatesleri üzerini 
biraz aşacak kadar suyla haşlayın. 
Yıkayıp kuruttuğunuz ıspanakları 
ince ince doğrayın. Ispanakların 
ıslak olmadığından emin olun.

Oda sıcaklığına gelince patatesleri 
ezin, ıspanak ve diğer baharatlarla 
iyice karıştırın. Dinlenen hamuru 
4 eşit parçaya bölün ve yuvarlayın, 
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Bhakti Mutfağı 

üzerini örtün. Hazırladığınız iç harcı 
4 eşit parçaya ayırın ve yuvarlayın. 
Hamur topları ve iç harç topları 
neredeyse aynı büyüklükte 
olmalıdır.

Hafifçe unladığınız tezgahta hamuru 
yaklaşık 12 cm olacak kadar açın 
ve ortasına iç harç topunu koyun, 

hamurun kenarlarını iç harcı saracak 
şekilde birleştirin. İç harç tamamıyla 
hamurun içinde kalmalı. Bu şekilde 
hazırladığınız hamur yumağını bir 
merdane yardımıyla, ne çok ince ne 
de çok kalın olacak şekilde açın.  

Altı kalın bir krep tavasını iyice 
ısıtın. Parathayı tavaya bırakın, orta 
ateşte 1 dakika kadar pişirdikten 
sonra çevirin. Çevirdiğiniz yüzeye 
bir fırça ya da tatlı kaşığı yardımıyla 
ghee veya zeytinyağı sürün, 1 dakika 
sonra diğer yüzeyi çevirip yağlayın. 
Aralıklarla çevirerek parathayı 
tatlı bir kahverengi rengini alana dek 
pişirin.

Not: Hamur yaparken, her zaman 
içerikleri önce bir kaşık yardımıyla 
karıştırın, elinizle değil.

Domates Çatni
Güney Hindistan mutfağından 
esinlenen bu tarifin hazırlanışı çok 
kolaydır ve içerdiği baharat karışımı 
oldukça güzel bir tat verir. Klasik 
bir çatniden ayıran özelliği ise, Hint 
turşularıyla ortak bileşenlerinin 
olmasıdır. Buzdolabında birkaç hafta 
saklayabilir, çapati, puri, pakora ve 
patates kızartması gibi yiyeceklerle 
birlikte tüketebilirsiniz.
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Bhakti Mutfağı

1 kap=250 ml
3 kap rendelenmiş/rondodan 
geçirilmiş domates
1/4 kap zeytinyağı 
1/2 tatlı kaşığı siyah hardal 
tohumu
1 tatlı kaşığı hing (asafoetida)
1/4 tatlı kaşığı zerdeçal
2 yemek kaşığı susam
2 yemek kaşığı kişniş tohumu
1 tatlı kaşığı çemen otu 
tohumu
3 kuru acı biber
2 yemek kaşığı jülyen 
doğranmış taze zencefil
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı

Küçük bir tavayı ısıtın ve yaklaşık 2 
dakika acı biberleri kavurun, kenara 
alın. Aynı tavada susamı, kişniş 
tohumunu ve çemen tohumunu 
rengi değişinceye dek karıştırarak 1 
dakika kadar kavurun, kenara alın. 
Aynı tavaya 1 yemek kaşığı yağ 
koyun ve zencefilleri rengi hafif 
değişinceye dek karıştırarak kızartın 
ve kenara alın.

Kavurduğunuz baharatları öğütün. 
Küçük derin bir tencerede yağı 

iyice ısıtın. (Yağın yeterince ısınıp 
ısınmadığını kontrol etmek için bir 
kimyon tohumu veya hardal tohumu 
kullanabilirsiniz.) Isınan yağa 
hardal tohumunu ve hingi ekleyin. 
Ardından domatesi ekleyip karıştırın 
ve üzerini kapatıp 10 dakika pişmeye 
bırakın. 

Öğüttüğünüz baharatları, zencefili, 
zerdeçalı, tuzu ve şekeri ekleyin, 
kısık ateşte koyulaşıncaya dek 10 
dakika kadar pişirin.
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konu başlığı 

Dünya genelinde vegan/vejetaryen restoran ve kafe zinciri olarak 
bilinen Govinda’s markasının Türkiye’deki tek şubesi, Govinda 
İstanbul adıyla Mecidiyeköy’de hizmet veriyor. 
Goranga Yoga Merkezi içinde yer alan mekânımızda hafta içi 
her gün 12:00-20:00 arasında hizmet veriyoruz. Mutfağımızda 
sattvik ve āyurveda prensiplere göre hazırlanan yiyeceklerden 
hazırlanan mönümüz her gün değişiyor. 

Govinda İstanbul
Adres: Büyükdere Caddesi,  
Naci Kasım Sokak No:6B 
Mecidiyeköy, İstanbul
Telefon: 212 234 36 33
E-posta: info@gorangayoga.com
Web: www.govindaistanbul.net

Hint yemeklerini seviyor  ve sağlıklı 
yaşam tarzını benimsediyseniz 
Govinda İstanbul tam size göre 
bir mekân. Govinda İstanbul, 
Türkiyede’ki ilk ve tek saf 
vejetaryen Hint mutfağıdır.
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Vaiṣṇava Takvimi

Pt Sa Ça  Pe Cu Ct  Pz 
       1   2
  3   4   5   6   7   8   9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Ağustos
2020
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3 Ağustos Pazartesi

Rab Balarāma’nın Beliriş Günü 
(Öğlen 12’ye kadar oruç)

12 Ağustos Çarşamba

Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī: Rab 
Śrī Kṛṣṇa’nın Beliriş Günü 
(Gece 12’ye kadar oruç)

13 Ağustos Perşembe

Nandotsava: 
Śrīla Prabhupāda’nın Beliriş Günü 
(Öğlen 12’ye kadar oruç)

15 Ağustos Cumartesi

Ānanda Ekādaśī

16 Ağustos Pazar

Dvādaśī 
Oruç açma zamanı: 06:15 - 10:50

23 Ağustos Pazar

Śrīmatī Sita Ṭhākurāṇī’nin  
(Śrī Advaita’nın eşi) Beliriş Günü

24 Ağustos Pazartesi 

Lalitā Śāsti: Śrī Lalitā 
Devī’nin Beliriş Günü

26 Ağustos Çarşamba

Rādhāṣṭamī: Śrīmatī 
Rādhārāṇī’nin Beliriş Günü

(Öğlen 12’ye kadar oruç)

29 Ağustos Cumartesi

Pārśva Ekādaśī

Śrī Vāmana Dvādaśī: Rab 
Vāmanadeva’nın Beliriş Günü

(Öğlen 12’ye kadar oruç, ardından 
Ekādaśī usülü yemek)

Śrīla Jīva Gosvāmī’nin Beliriş 
Günü

30 Ağustos Pazar

Śrīla Bhaktivinoda 
Ṭhākura’nın Beliriş Günü

(Öğlen 12’ye kadar 
oruç)

31 Ağustos 
Pazartesi

Śrīla Haridāsa 
Ṭhākura’nın 
Bedeninden 
Ayrılışı
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Bhakti-yoga geleneğinin en saygın 
temsilcilerinden olan ve 4 Temmuz 
günü fiziksel bedenini terk eden 
Śrī Śrīmad Bhakti Cāru Mahārāja 
anısına merkezimizde  bir araya 
gelerek kīrtana, Bhagavad-Gītā 
dersi ve prasādam eşliğinde onu 
birlikte tekrar andık.  

Goranga Yoga Merkezi
Temmuz Ayı
Faaliyetleri

Online programlar: Seminerler, 
kīrtana ve Bhagavad-Gītā dersleri 
sosyal medyada tüm hızıyla devam 
ediyor.
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Govinda İstanbul  Vejetaryen/
Vegan Restoranı: Sosyal mesafe, 
Covid 19  tedbirleriyle iç mekân ve 
incir ağaçlarının gölgesi altındaki 
bahçesi ile hizmete açıldı. Günlük 
olarak leziz vejetaryen/vegan 
seçenekleriyle sattvik ve āyurvedik 
Hint yemekleri, alternatif arayanlar 
için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

Sosyal Programlar: Şile Akçakese 
plajına gezi, Göktürk Sarıyer 
ormanlarına geziler yaptık.

Yoga dersleri: Merkezde ve online 
olarak dersler devam ediyor. 
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28 Temmuz Salı akşamı HH 
Şivaram Svami ile online bir 
buluşma gerçekleştirdik. Ülkemizi 
2007 yılından beri düzenli olarak 
ziyaret eden Şivaram Svami 
salgın sürecinde öğrencileri ve 
takipçileriyle ilk defa buluştu. Çok 
samimi ve sıcak bir ortamda bir saat 
süren toplantı sonrasında Ağustos 
ayında Svami ile tekrar buluşmak 
üzere sözleştik.

Benliğin Keşfine Yolculuk 
Seminerleri: Izmir/ Urla da bulunan 
BizimBahce Yoga Merkezi 'nde 
yapıldı.Kirtan ile başlayan  Program 
soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

www.sivaramaswami.com

      @SivaramaSwamiTR

      @sivaramswamiturkce
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Dünya çapında 26 milyondan fazla 
satılmıştır.

Mahābhārata destanının on sekiz bölümünü 
oluşturan Bhagavad-gītā (“Tanrı’nın 
Ezgisi”), nispeten kısa denilebilecek yedi yüz 
kıtada Vedik felsefenin özünü sunar. Verdiği 
derin mesaj sayesinde bilinen ve saygı gören 
bu kitap, Vedik maneviyatının neredeyse 
bütün yollarından filozoflar, yogīler ve 
aşkıncıların başvurduğu tek kitaptır. Batı’da 
başlarda Amerikalı Aşkıncılar Emersonile 
Thoreau’ya ve diğerlerine ilham vermiş, 
kalıcı bilgeliği nedeniyle sonrasında da 
önemini korumuştur.  

Bhagavad-gītā

Tarihi Kurukşetra Savaşı tam 
başlayacakken savaşçı Arjuna 
cesaretini kaybeder. Hayatından 
vazgeçmeye hazır, tamamen perişan 
bir halde, akıl danışmak için savaş 
arabasını süren arkadaşı Kṛṣṇa’ya 
dönüp, “Ne yapmalıyım?” diye 
sorar. Sonrasında geçen konuşma, 
insanlığın kritik sorularını etkili 
bir şekilde ele alır: Hayatın amacı 
nedir? Öldüğümüzde ne olur? 
Zamana bağlı bu fiziksel düzlemin 
ötesinde bir gerçeklik var mı? 
Tüm sebeplerin nihai sebebi nedir? 

Kṛṣṇa, kapsamlı olarak tüm bunları 
(ve daha fazlasını) yanıtlar, sonra da 
kimliğini açıklar: Kendisi, Tanrı’nın 
Yüce Şahsı’ndan başkası değildir 
ve dünyada yeni bir manevi anlayış 
çağını başlatmak için belirmiştir.

Gītā kitabının tümünde Kṛṣṇa, 
insan arayışının (bütün erdemli 
çalışmaların,  Tanrı’nın Yüce 
Şahsı’na sevgi dolu hizmet tutumu 
geliştirmek olduğunu öğretir. 
Kṛṣṇa’nın “Bana teslim ol,” diyerek 
verdiği nihai talimat, Arjuna’ya ve 
Bhagavad-gītā’yı okuyan herkese 
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din ve inancın ötesine geçip tek 
başına benliği tatmin edebilen 
bhakti, yani adanma hizmeti, 
alemine girme görevi verir. Özgün 
Bhagavad-gītā, yapılan Gītā 
açıklamaları arasında benzersiz bir 
yere sahiptir; kitabın yazarı Śrīla 
Prabhupāda, Kṛṣṇa’nın kendisinden 
başlayan öğretmen-öğrenci 

zincirinden gelen öğretmenleri temsil 
eder. Prabhupāda’nın açıklığı, ince 
zekası ve orijinal Sanskrit metne 
sadakati, Gītā’nın öğretilerinin 
Batılı okuyucuya kolayca erişmesini 
sağlamaktadır.  

Özgün Bhagavad-gītā yayımlandığı 
1970 yılından bu yana dünyada en 
yaygın okunan Gītā baskısı olmuştur.

Śrīmad-Bhāgavatam
Vedik yazınında bulunan manevi 
öğreti koleksiyonları arasında 
Śrīmad-Bhāgavatam’ın en üst sırada 

geldiği düşünülür. Vedik yazının, 
arzulanan her neyse onu veren 

bir “dilek ağacı” olduğu, 
Śrīmad-Bhāgavatam’ın ise 

bu ağacın en olgun ve en 
lezzetli meyvesi olduğu 
söylenir. Bazen 

de, tüm varlıklar ile 
Mutlak arasındaki ilişki ve 

gerçekliğin doğası konularını 
daha derinlemesine ele aldığı için, 

Śrīmad-Bhāgavatam’ın Bhagavad-
gītā’nın bittiği yerden başladığı söylenir.

Bhāgavatam’da geçen on sekiz 
bin kıta; eski dünyada yaşayan 
yogīler, bilgeler ve benlik 
idrakine erişmiş kralların, hayatın 
nihai mükemmelliğine nasıl 
ulaşılacağına dair yaptığı yüzlerce 
sohbetten meydana gelir. Yaptıkları 

konuşmaların merkezinde genellikle 
Yüce Şahıs Kṛṣṇa’nın farklı 
enkarnasyonları ve adananlarıyla 
geçen meşgalelerine yönelik 
açıklamalar vardır. Eserin tümünü 
Vedalar’ı düzenleyen Vyāsadeva, 
tüm teistik bilginin özü olan Vedānta-



Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare42

konu başlığı 
sūtra üzerine yaptığı açıklamalar 
halinde derlemiştir.

Bhāgavatam, Vedik geleneğindeki 
on sekiz Purāṇa’dan (ek çalışmadan) 
biri olan Bhāgavata Purāṇa olarak da 
bilinir. Bu eser on iki kantodan, yani 
ciltten, oluşur ve her bir kanto, tüm 
nedenlerin orijinal yüce nedeni Mutlak 
Hakikat’in özel bir yönünü ele alır. 
Bhāgavatam’ın tamamında geçerli 
olan ana tema, Yüce Şahıs’a yapılan 
adanma hizmeti manasına gelen 
bhakti-yoga bilimi ve uygulamasıdır.

Belki de Bhāgavatam’ı en güzel, 
kitabın yazarı Śrīla Prabhupāda, 
yazdığı Önsöz’de özetler:

“Śrīmad-Bhāgavatam sadece her şeyin 
nihai kaynağını bilme konusunda değil, 
ayrıca O’nunla ilişkimizi ve kusursuz 
bilgi temelinde, insan toplumunun 
kusursuzlaştırılması konusundaki 
görevlerimizi bilme transandantal 
bilimidir. O, Sanskrit dilinde güçlü 
bir okuma materyalidir ve şimdi 
o, ayrıntılı bir şekilde İngilizceye 
çevrildi, böylece yalnızca dikkatli bir 
okumayla kişi Tanrı’yı kusursuzca 
bilebilir, öyle ki okuyucu, ateistlerin 
şiddetli saldırıları karşısında kendisini 
savunacak kadar eğitimli olacaktır. 
Bunun da ötesinde okuyucu Tanrı’yı 
somut bir prensip olarak başkalarına 
da kabul ettirebilecektir.

“Śrīmad-Bhāgavatam nihai kaynağın 
tanımıyla başlar. Aynı yazar, Śrīla 
Vyāsadeva tarafından Vedānta-

sūtra’nın gerçek yorumudur ve 
giderek dokuz kantoda Tanrı 
farkındalığının en üst aşamalarına 
kadar gelişir. Bu büyük 
transandantal bilgi kitabını okumak 
için gerekli tek nitelik tedbirli 
bir şekilde adım adım ilerlemek 
ve sıradan bir kitapta yapıldığı 
gibi rastgele ileri atlamamaktır. 
Kişi, birbiri ardına konu konu 
ilerlemelidir. Okuma materyali, 
Sanskrit orijinaller, İngilizce harf 
çevirisi, eş anlamlar, tercüme ve 
açıklamalar olarak düzenlenmiştir, 
öyle ki ilk dokuz kantoyu bitirince 
kişi Tanrı idrakine varmış olacaktır.

“Onuncu Kanto, ilk dokuz 
kantodan farklıdır, çünkü o, direkt 
olarak Tanrının Şahsı Śrī Kṛṣṇa’nın 
transandantal faaliyetleriyle 
ilgilidir. İlk dokuz kantoyu 
okumadan kişi onuncu kantonun 
etkilerini yakalayamaz. Kitap 
tümüyle bağımsız on iki kantoda 
tamamlanır, ama kişi birbiri ardına 
küçük bölümler okumalıdır.”
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Kṛṣṇa Kitabı

Kṛṣṇa (okunuşu “Krişna”), Tanrının 
Yüce Şahsı, Śrīmad-Bhāgavatam 
eserinin onuncu kantosu üzerine bir özet 
çalışmadır.

Bhāgavatam, 18.000 kıtadan oluşan 
ansiklopedik bir metindir ve on iki kantoya 
bölünmüştür. Bu kantolarda Kṛṣṇa’nın 
milenyum boyunca beliren çeşitli 
enkarnasyonlarının çoğu, kronolojik 
olarak yer alır. Bhāgavatam’da maddi 
evrenlerin yaratılışı ve kozmografyasının 
yanı sıra pek çok saf adananın hayatı ve 
nasıl mükemmele ulaştıkları anlatılır. 

Bhāgavatam’ın onuncu kantosu, 
Kṛṣṇa’nın kendisine ve beş bin 
yıl önce dünyada belirdiğinde 
sergilediği aktivitelere odaklanır. 
“Kṛṣṇa Kitabı” olarak da bilinen 
“Kṛṣṇa Tanrının Yüce Şahsı” 
kitabında, Yüce Şahıs’ın özel 
hayatını görürüz. Tüm kadirinin 
ve görkeminin ardında Kṛṣṇa 
tamamıyla çekici, eğlenmeyi seven 
mükemmel birisidir. Adananlarıyla 
arasındaki sınırsız çeşitliliğe sahip 
sevgi dolu ilişkilere ebediyen 
karşılık verir.

A.C. Bhaktivedanta Svāmī 
Prabhupāda, “Kṛṣṇa Kitabı”nı 

Bhāgavatam çevirisini ve 
açıklamalarını tamamlamadan önce 
yazmıştır. Prabhupāda, Kṛṣṇa’nın 
ve sergilediği aktivitelerin Kṛṣṇa-
bhakti geleneğinden gelen yetkili bir 
temsilciden duyulmasını istedi. Giriş 
bölümünde belirttiği üzere, bunun 
amacı Kṛṣṇa’nın sıradan bir insanla, 
meşgalelerinin de dünyevi macera/
aşk hikayeleriyle karıştırılmamasını 
sağlamaktı. 

Şunu da belirtelim; macera ve aşk 
hikayelerini sevenler, Kṛṣṇa’nın 
aktivitelerinin günümüze uygun 
anlatıldığı bu kitapta, aradıkları her 
şeyi bulacaklar.
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Hindistan’ın Saklı Hazinesi

Vaiṣṇavizm, diğer deyişle Hindistan’ın 
saklı hazinesi bhakti-yoga, felsefesi ve 
kültürüne dair eksiksiz, rengarenk bir 
genel bakış sunuyor.

“Hinduizm”e yönelik popüler fikirlerin 
aksine, Vaiṣṇavizm (Viṣṇu’ya veya 
Kṛṣṇa’ya ibadet) hem tek tanrılıdır hem 
de Tanrı’ya yaklaşımı hayli kişiseldir. 
Kṛṣṇa’nın birçok yayılımları ve avatārları 
(enkarnasyonları) vardır. Buna rağmen; 
tek Yüce Tanrı, tüm canlıların Babası ve 
kozmozun Yaratıcısı olarak görülür. 

Hindistan’ın ya da Doğu’nun maneviyatını keşfetmeyi amaçlayan pek çok 
kitaptan farklı olarak bu eser, Vaiṣṇavizm’in nasıl Hindistan’ın en zengin 
ve en önemli dini geleneği olduğuna odaklanıyor. Kṛṣṇa, Śiva, Gaṇeśa ve 
Brahmā isimlerine aşina olanlar, her birine yönelik bütün kültürel bağlamı 
ve kutsal metinlerdeki yerlerini bu kitapta bulabilecekler.   

Otuz yıllık araştırmasının ardından Steven J. Rosen (Satyarāja Dāsa), manevi 
yolun temel prensiplerinden mahā-mantra’nın tekrarlanmasıyla yapılan ileri 
seviye tekniklere kadar Gauḍīya Vaiṣṇavizm’in gizemini çözüyor.   

Hindistan’ın Saklı Hazinesi, tamamen renkli bir içerik sunması bakımından 
Kṛṣṇa bilincine yönelik tanıtıcı eserler arasında dünyada bir ilk niteliğindedir. 
Kitapta; Kṛṣṇa ile enkarnasyonları, Rādhā ile gopī’ler, oṃ’un önemi, 
mantra’ların manası, yarı tanrıların doğası, Kṛṣṇa bilincinin kadınlara, 
müziğe, dansa ve sanata bakışı ve tüm bunların günümüz Hinduizm’i ile 
ilişkisi gibi konular üzerine kolay okunur bölümler yer alıyor. Aile fertleriniz 
ve arkadaşlarınız için çok güzel bir hediye olabilecek Hindistan’ın Saklı 
Hazinesi, hem felsefe ve bilgelik bakımından çok zengin hem de sayfalarına 
bakması çok güzel. 
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Mutluluk Mantrası

Reenkarnasyon Bilimi

Mutluluk Mantrası mantra meditasyonunun 
tarihi, uygulaması ve faydalarına, özellikle de 
Hare Kṛṣṇa mantrasını tekrarlamanın önemine 
yapılan bir giriş niteliğindedir. Hare Kṛṣṇa, 
“kurtuluşa götüren yüce sözler” manasına 
gelen mahā-mantra olarak da bilinir ve kutsal 
metinler tarafından bulunduğumuz çağda en 
etkili meditasyon şekli olarak tavsiye edilir. Bu 
mantra, George Harrison’ın listelerde 1. sıraya 
oturan “My Sweet Lord” şarkısında geçmesinin 
de kısmi etkisiyle, 1960’lı ve ‘70’li yıllardan 
itibaren dünya çapında popülerlik kazanmıştır.  

Kitapta, Hare Kṛṣṇa hareketinin kurucusu Śrīla Prabhupāda, John Lennon, 
George Harrison ve Yoko Ono’nun, bir mantrayı özgün ve etkili kılan şeyler 
üzerine yaptığı sohbet yer alır. Mantranın metinlerdeki kökenini ele alan 
kitapta, ayrıca, mantranın nasıl tekrarlanması gerektiğine dair adım adım 
yönlendirmeler yer alıyor.

Hayat doğumla başlayıp ölümle son bulmaz. 
İçinde bulunduğu bedeni terk ettikten sonra 
benliğe ne olur? Başka bir bedene mi girer? 
Sonsuza kadar reenkarne olması mı gerekir? 
Reenkarnasyon gerçekte nasıl oluyor? Gelecek 
enkarnasyonlarımızı kontrol edebilir miyiz? 

Reenkarnasyon Bilimi bu derin ve gizemli 
soruları, ölümden sonraki hayat konusunda 
dünyanın en özgün, zamanla değişmeyen 
kaynaklarına dayanarak yaptığı açık ve eksiksiz 
açıklamalarla yanıtlıyor. 

Bu kitap sayesinde şu anınızı kontrol etmeniz, geleceğinizi belirlemeniz ve 
hayatınızı büyük oranda değiştirmeniz için gereken bilimi öğreneceksiniz!
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Neden bir insan zengin iken diğeri fakir, 
biri sömürürken bir diğeri sömürülen ya da 
biri kurban iken bir diğeri kötülükleriyle 
kurban edendir? Doğa Yasaları: Yanılmavan 
Adalet isimli kitapta iplerin neden ve kimin 
elinde olduğunu öğreniyoruz. İki eski Vedik 
bilgelik klasiği olan Īśopaniṣad ve Śrīmad-
Bhāgavatam’dan alıntılar ile Doğa Yasaları, 
karma ve reenkarnasyon, özgür irade ve 
kader, aydınlanma ve özgürlükle çevrelenmiş 
bilinmeyenleri ortaya çıkarır. Dahası karma 
bağlarını kopararak tam özgürlük, mutluluk 
ve spritüel mükemmeliyete ulaşmak için 
uygulayabileceğimiz yoga ve meditasyon 
tekniklerini bize gösterir. 

Doğa Yasalari


